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ὕῈΣ 

ὥμυ.-. 

ἘΧ 1185 

ΑΝΝΙΒ ΕἸ ΕΤΟΗΒᾺ 

Ρεε ὕῦοΟ ΕΤ ΨΙΟΙΝΤΙ 

ΑΕ ΓΑΤΙΝΑΒ ΙΝ (οι ΈΘΙΟ 

{ΠΚΙΝΕΈΒΙΤΑΤΙ
Β 

οὔι ΜΕΝΒΕ Τυιῖο 

σι μΜοβτῦῦϑ ΒΤ: 

ς. ΑΜΑΨΕΒΑΤ 

[0 ΑΜΑΤΟ 

ΤΟΗ͂ 

ΑΝΝΟΒ τινα 

ῬΕΟΡΒΕΘΒΟΒΙΒ
: 

Α.Ὁ. ΜΌΟΟΟΟΧ 

τ8Ὲκ05 ΟὔὉ5 πι18 Ρενιτῦ 

ὕχοῖκ ΕΤ ΕἸΤΗῚ ἘΠῸΒ ΠΟΙ ἘῸ 

φοΟΝΑΝΕΕΟΝΤΥ
. 

ἘΡυΜ ἙΑΤᾺ θΕῦσ
-ου ΦΙΝΈΒΑΝΤ.

 

- Μὴν: Ζ πη: ΙΝ. .)}}} Δ λ Ὁ. ἘΧ
υνΙΑ 



τ ϑϑονδΝχ ΤῊΒ 

ΗΙΘΤΟΒΥ 

ΟΕ ΤΗῊΕ 

ΡΕΓΠΟΡΟΝΝΕΘΙΑΝ ΝΑΒ, 
ΒΥ 

ΤΗΟΥΘΙΡΕΒ; 

ΔΑΟΟΟΒΡΌΙΝα ΤῸ ΤῊΝ ΤΈΧΤ' ΟΕ 1,.. ΒΙΝΘΟΒΕ; 

ἍΊΠΙΗ 

ΝΟΤΕΝ: 

ΕΟΒ ΤῊΗΕ ὕ8ϑ ΟΕ ΟΟΙΙΈΘΕΒ. 

Κι τῆμα εἰς ἀεὶ μᾶλλον ἢ ἀγώνισμα εἰς τὸ παραχρῆμα ἀκούειν ξύγκειται, 

ΕΥ δ ν- 
ἙΨ' ἔπ ἐ.- ΔΤ." 

᾿ τι ΒΥ͂ ᾿ 

ΠΖΟΗΝ 2. ΟΥ̓ΈῈΝ, Ὁ. Ὁ., 
Ῥυπηθιγ Ῥηποὶραὶ οἵ {π6 Οουποιίας Γ[πϑιἰταΐθ, δ πὰ πον Ῥτο δεβου οὐ (η6 1,διὶπ δπὰ ατϑοῖς 

» Ἰμασξαδρος δπὰ 1 Ἰθγϑίυτο ἴῃ ἴμ9 ΕἾΘΘ Αοδάθιῃν ἱπ Νουν-Ὑ οὐκ ΟἿγ 

χε 
ΝΕΎΥΟΒΚ: τὰ Ἴ.55 

ΓΠΕΛΑΥΙΤΤ ἃ ΑἸΤΕΝ, 21 ΘΕΥ-ΘΤΕΕΕΤ, 

1855, 



ΕΝΤΕΕΕΡ, δοοογχάϊηρ το Αοἰ οὗἩ (ὐοηρτοβθ, ἱπ ἴῃ 6 γϑᾶν 1848, ΒΥ 

ΤΟΗΝ 1. ΟὟὟΕΝ, 

[π ἰὸς ΟἹ ΚΒ ΟΠ α οὗ {[π6 Ὀϊβίγοὶ Οουτὶ οἵ τμ6 ϑου πόση Ὀἰβιτ ε οὗ Νενγο 
οι. 



δηγξΞ ΘΙ 

15 

ΒΕΘΡΕΟΤΕΌΓΙΥ ΙΝΘΟΒΙΒΕΟ 

Το 

ΤῊ ΒΒΥ. ΜΟΝῈΝ ὅΤΌΛΒΤ, 

ῬΕΟΕΈΞΘΟΚ ΟΕ ΒΑΟΘΒΕῈ.) ΤΙΤΕΒΑΤΟΞΒΕ ΙΝ ΑΝΘΟΥΕΕ ΤΗΕΟΙΟΟΘΙΟΑΙ, ΞΕΜΙΝΑΕΥ͂ 

145 

Α ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑΙ. ΟΕ ΑΕΕΕΟΤΙΟΝΑΤΕ ΠΕΘΑΗΌ. 

ΕΒΟΜ 

ΗΙΒ ΕΚΙΕΝῸ ΑΝῸ ΕΟΚΜΕᾺ ΡρΡΙΣ, 

ΤῊΝ ΕΠΙΤΌΒ. 



βνντΣ 

πα λα: ἀαμαις τὰ: 

᾿ΑΌΝ ἣἢ 

πλοῦτος ἸΗ ἘΠ 

ΠΟ ΚΎΚΡᾺ 
ΣῊΝ “ὡς ἱ4τὸ τλὼ 



ΡΒΕΒΕΑΟΘΕ. 

Τῆι δαϊοη οἵ ΤΠυογάϊάθ5 ἴα Ραβθά οἡ {πδ ἰοχί οἵ 1, 

ὈΙΠ οΥ 5. δαππιοη, 1 οἰ ρχῖσ, 1824. [Ιηάἀ664, ὙΠ 1Π6 5ἰπρ]θ 

Θχοθρίοη οὗ ραποίαδίοη, νυ] ἢ 5 θΘ θη το θά, ἃ5 νν}}} 

θ6 δχρίαἰηθα ἴῃ {πΠ6 5646], {ῃθῦθ 85. Ὀθθῃ πὸ ἀδθραγίατθ 

ἔγοτη ΠΙπἀοΥ 5 ἰοχί, [Π6 τϑδάϊησϑ ὑυ βίο βδοιηθά ἰο θὸ ρσθ- 

ἴδγαθ!θ θοίησ γϑίδσσθά ἰὸ ἴῃ ἰῃ6 ποίθϑ ἡ ΒΊοἢ ΔΟΘΟΠΉΡΔΗΥ͂ 

1Π15 δαϊοη. ἰὴ ρυθραιηρσ {μ6 ποίθϑ, 1 βᾶγβ τηδάθ ἴτ86 

586 οὗ 1, Ῥορρο᾿β αϊίοῃ, χὶ. νοἱβ. 1μοὶρζίρ, 1821--1840. 

2, ΟΕ] 16γ᾽5, 1μοιρζὶρ, 1886. 8, Ηδδοκ᾽ 5, 1μοϊρζίς, 1820. 4, 

Κυάροτ᾽β, Βοι]η, 1846. ὅ, Βοίῃθ᾽ 5, [μεϊρχίσ, 1848. 6, ἢ]- 

ἀοί᾽5, Ῥαυβ, 1838. 7, Βοκικ σ᾿ β, Οχίογά, 1821. 8, Αὐποὶά 5, 

Οχίοτά, 1840. 9, ΒΙοοιηῆο! ἀ᾽ 5, Ποπάοῃ, 1847. 1 ἤδγα αἷϑὸ 

ἀοΥῖνθαά τηποῇ αββϑἰβίδμοθ ΠΌπὶ Βοίδηϊ 5 [μ6χ. 'ΓΠαογά. πον 

ἴῃ ἃ Θου86 οἵ ρυθ]]οαίΐοη. 

Ιῃὴ {π6 τ86 οἵ {π6 οἀϊ!!οη5 θοΐόγο ταθ, 1 πᾶνθ δἰπηθά αἱ 

8 ΟΟΠΒΟΙΘΗ ΙΟ5. ΔΟΚΠΟν]βἀστηθης οἵ 84}} δά τβοϑῖνθαά ἤοιη 

οἴμοῦβ. [1 Πουν ΥΘσ, ΠΥ οὐγῃ ταϊ πα αυτῖνθά ἸΠἀΘρο θη ΠΥ αἱ 

8 δίνῃ ὑϑβα]έ, 1 ἀἸ4 πο ἀδθιὴ ἰΐ ἴο θ6 πιγ ἀυγ ἴο αἰγὶ θαΐθ 

ἴξ ἰο οἴπϑυβ, θυθῃ {που Ρἢ ἃ οοἰηοϊάθησθ τηϊρῃΐ δἰίθυνγαγάβ 

Πανθ Ὀθθη [οὰπηά ἰο οχὶβί θθίνγθθῃ ΠΥ Οὐ ΘΟΠΟΙΪ 5] 0 η5 δηά 

1Πο56 οἵ οἴῃϑὺ βδαϊίοσβ. Νοίῃίησ ἢδ5 θθθὴ τθοθϊγθα οἡ {Π6 

ΓΏΘΥΘ. ΔΒΒΘΙΠΟΩ οὗ ΟἰΠΟΥ βοΠοΪαΥβ, Ππουνουοὺ οθχηϊηθηί 1Π6Υ 

γηϊρηΐ Ρ6. Εὐνϑυν αἰΠπου]ν Πὰ5 Ῥθθη βαθ]θοίθα ἰο ἃ [πΠοτουρῇῃ 



ΨΙΣ ΡΕΕΕΛΑΟΕ. 

Θχδιηιηϑίϊοη, δηἀ {Π6 ΟΡΙΠΙΟΠ5 οἵ Οἵα πᾶνθ θόθη ννδὶσῃβά 

8:4 οοΙηραγθα ἱπηραυ 1} γ, δη4 Ποπογθά 85 {Π 6 ἱπίυ 516 

σψνοστῃ ἀρρθαγθά ἴο ἀθιηδηά. 

ΤῊ βδηιθ ρίδῃ ἢδ5 θθθὴ ρυγβαβά ἴῃ {Π6 ργβραγαίίοῃ οὗ 

1η6 ποίθϑβ, ὑυμίοὴ 1 δάορίθα ἴῃ ΤΥ Ῥγθνίουβ ΡΟ Θ 0 Π5, 

ἀπά 1{ 15 πΠορβά {πδΐ {Π15 γοϊαπηθ νν1}} ὈΘίγαΥ ὯΟ τΔ1κ5 οὗ 1655 

ΟδΙ6 δηά αἰζθηίοη, ἰῃ {Π6 5ϑθοίϊοη οὗ Ὑγοσάβ δηὰ ρδββϑαρθϑ 

Το ααϊγησ ΘΟΠ.ΠΘηΐ, ΟΥὉὨ ἸΏ {πὸ Κἰπά δηά ἄδστοϑο οὗ δϑϑιβϑίϑῃηοθ 

{αγηἸβηθα ἰο {Π6 βίμἀθηΐ, [Π8Π 15 Ταδηϊδϑί ἴῃ ποβο θα! Π]ΟΉ5. 

Τὸ 5οῃλ8 ἰΐ ΠΊΔΥῪ ΔΡΡϑδσ δἱ ἢγϑδί βἰσῃί {παΐ ἴοο τοῦ δά 

δὰ. θθϑὴ {ὈΓΠ]5ῃΘα {π6 βαἀθηί. [10 11} θ6 βθθ ἀροῃ 6χα- 

ταϊηϑίϊοη, μουγονεσ, {παΐ 1 μὰ ποῖ Ῥθθῃ ἰῃαἰβουϊϊηδίθὶ νυ 

Ὀεβίονγθα, Ῥὰΐ ἴῃ 8 ὑγὺ Ὠϊοῇ αἰνγανβ ἰθᾶνθβ τπἢ ῸΥ 1Π6 

βίαάοηΐ Πἰπη56 1 ἰο ἀο. [{ τν}}} αἰϑο ἀρρϑδῦ, ἰμαὲ Γ ἤᾶνθ ποὶ 

Ῥτοοθθάθά ου {Π6 ρἴδη οἵ βοϊβθοίϊησ ἃ ἴδον ομαρίβυβ ου νηοῦ 

ἰο σῖνϑ ἃ {1]} Θογηγηθῃΐδσυ, δηὰ οἵ Ἰθϑανίησ [Π6 οἰ Π6Ὶ ῬΟΓΠΟΠ5 

ΘοΙρΡΑΥϑ νον απίοπομδά, Ραΐ Πᾶνα αἰγτηθα ἴο Ῥθϑίουν ΡΟῃ 

ΘΥΘΙΥ͂ ΟΠδρίου 8η4 δυθυυ βθοίΐοῃ ἰῃσουρσμοαῦίΐ (ἢ ὑγΠ016 ἰθχί, 

{π6 διηουπί οὗ 1]υϑίγαϊου. υΒΙΟἢ 15 ἀπ που] 165 βθθπηθά ἴο 

ΤΘΟΌΪΓΘ. 

ΤῊΘ σϑῆθγαὶ οὔβουνδίίοηβ Ο {Π8 ΟΥδίϊοηβ δηά οἰμθυ 

Ρογίίοηβ οἵ {π6 Πἰβίογυ, ἱοσϑίμου τ Π ἰῃ6 ἀγραιηθηΐ δβχϑα 

ἴο Θδοὴ ομαρίθσ,  ἤορθ Ὑ}}} 6 ἴουπα οἵ συθαΐί βϑύνίσθ ἴο 

1π6 5βίυδοπί. ΤΉΘΥ Πᾶνα οοβί τηπιοῇ ἰαθοῦ, οὐνησ ἴο (Π6 

δχοθϑϑῖν Ὀγθυ ΠΥ οἵ βίγ]θ νυ] οἢ ΘΠαγδοίθυϊζθβ Πα 1465, 

Δα ΠΟ γοηάο β 1{ οχίγθπιθὶν αἰ που] ἴο τϑάτπιοθ ἢΪ5. τυτῖ- 

ἴπσϑ ἴο ἃ τη θοῇ 5ῃουίου οομηραβ85 {ῃ8η ἢ8 Πᾶ5 ἰϑῖ! {Π6πι, πὰ 

γοί τοίαϊη {Π6 Ἰδδαϊηρσ 14688. 

Ιῃ τβρθοΐ ἴο {π6 ραποίπαιοῃ οὗἩ {π6 ἰοχί 1ξ πηᾶὺ 6 τὸ- 

τηατκαά, {Παΐ αἱ 1ῃ6 ἰηβίδποθ οἵ βϑύθγαὶ θη ηθηΐ Ῥγο βου, 



ῬΒΕΡΑΟΘΕ. ΙΧ 

8 ΤΟΓΘ ἔτθθ 86 οὗ ρυποίαδιοη- γα πᾶ5 θ6Θῃ τηδάθ (ἤδη 

5 Τουπά ἰο πᾶν θθθὴ ἀοῃβ ἴῃ ΠΙπάοΥΓ᾽ 5 βαἀπίοη, ΔΙ ΠΟ Ρἢ 

ποΐ 0 1Π6 ἀθρτθθ ἴῃ ΠΊΟἢ (ΠΘΥ̓ ἃγθ [ουηά ἴῃ {Π6 οἸάοΥ δάϊ- 

ἰἰομβ. ἴῃ σου βίπρ ἰμ6 Ῥαποίαδίίοη οἵ Πίπάοτί, 1 Βανθ θθθῃ 

δσυϊάθά ΠλΔΙΗΪΥ ΕΥ̓͂ ΤΥ Οὐ 5686 οὗ {Π6 τυδηΐβ οὗ {Π6 ἰοχί, 

ΔΙ Πουσἢ ἴῃ ΤΘΗΥ ἰηβίθηοθϑ ΤΥ ψίθυγβ πᾶν θ6θῃ τῃοαϊῆρά 

Ὀγ 1Π6 5856 οὗἉ οἰοὺ δάϊίουβ. 

ΤῊΘ 4515 οἵ συδιηπηδίϊ αὶ γϑίθυθοθ 15 {Π6 συϑιησηδυ οὗ 

ἘΠ Α. ΒΌΡΠΟΟΙΘ5 (μουν θα 1 0η)}, δηὰ Καὶ ἀπ υ 5 ϑομοοὶ ατδιι- 

ΤΩΔΥ ῬΌΡΙΙΒηοά δ ἀμάονοσ, 1844. Ἠθίθυθηοθς δ5Ξοὸ ἴᾶνθ 

ὈΘΘῃ ἔγθθὶυ τηϑάθ ἰο 1Π6 στδιηπηδιβ οἵ Οὐόβου, Βυξπηδηη, 

Μαίπῖς, Ῥοβί, Κσῦρου, δηα 7615 Κ αμηον (Οχίοσά βαϊοη, 

1849). 
ΤῊΘ τη8Ρ ρῥγβῆχαβά ἰο {Π15 δαϊίοη, Δ Ππουρῇ οὗἩ ΠΘΟΘββ ΕΥ̓ 

τράποθα 1ῃ 51Ζ8, 15 8ὴ θχϑοί σϑρυϊηΐ οἵ Κιθρουι 5 Μὰρ οἵ 

ΟΥ̓Θθο6 δἱ {π6 Ῥοριπηΐηρ οἵ [πΠ6 Ῥϑὶοροπηθβϑίδη τγᾶῦ. [ί 15 

ὈΠΠΘΟΘΒΒΔΙῪ ἴ0 ἸΠΙΌΥΓΩ ΒΟ ΟΪαγ5 οὗ {Π6 Ηἰσῇ δϑεϊπηδίϊοη ἴῃ 

ὙΠ] Οἢ {Π6 τηδρ5 οἵ {Π|5 σθορσδρῇθυ ἃγ8 Π6] 4 {ῃγουρσμοαῦΐ (ῃ6 

οἰν!ΠΖοά νγουὰ. [ που] 6 ἀθβίσδθ]θ ἴῸΥ θοῇ βίπμάθηΐ ἰο 

ἤδαγθ ἴῃ ΠΪ5 Ῥοββθββίοῃ ἃ οοϊηρίθίθ βοί οἵ Κιθρουῖ 5 πηδρβ; 

Βαΐ 85 {π1|5 οδηηοί Ὀ6 θχρθοίβα, (ῃ8 πὰρ δοοοιῃρδηυίηρ (15 

δαϊοη 111} θ6 [ουπά ἴο πηθϑέ 81] ἢ15 νυδηΐβ 85 [Ὁ 85 σϑί αίδβ 

ἴο ατθθοθ ἴῃ {π6 {{π|ὲ5 οἵ ΤὭυογάϊά65, ΧΘπορμοη, Ρ]αίο, 

εἴθ. ΕῸΓ τηποῇ {Παΐ ροτγίδϊηβ ἰο σθορυδρῃϊοαὶ δηά ἰορορτα- 

ῬἢΪΟΔΙ τηδίίθυβ, 1 τηυβέ δοκηονίθάρσα ΤΥ ἱπάθθίβάηθϑβ ἰὸ 

ΟἿ. 1, ακο᾽ 5 “ΤΎδνοὶβ ἰη Νογίμοση Οσθθοα δηά {ἢ8 Μοτῖδα," 

86 “ῬΟΡΟΡΤΔΡΗΥ οὗ ΑΙ ΠΘη5,᾽ ΒοΟΚΒ νυ ῃίοῃ ΒΙοομῆθ] ἃ 751} 
55 816 Πα ΙΒΡΘΏ588]6 0 {π6 βίπἀθηΐ οὐ σθδάϑθυ οὔ ΤΠυογ- 
ἀἸά65, δηά οἵ 50 πηδϑβί θυ] ἃ ΟΠδΥδοίθυ 85 [αἰ ]Ὺ ἴο δηΈ 16 {Π6 
ΡΤ 6 (0 {Π6 ΔΡΡϑ᾽]δίίοη οὔ {Π6 ἢἤγβί σθορτυδρῃθι οἵ ΟἿ ἃρθ. 



χ ΡΒΕΡΑΟΕ. 

Τ αἶα οοοδβίοη ἀρϑὶη ἴο Χγθίαση ΤΥ {Π8ηΚ5 ἴο {πΠ6 οἶδ551:- 

68] ῥγοίβββουβ ἃπᾷ ἰθδοῆθῦβ, ἴου 1Π6 ἴδον νἱἢ ἩνΠΙοἢ ΤΠΘΥ 

ἢδνθ σϑοθὶ γα ΤΥ ργθυϊοῦβ ρα] οδίίοηβ, ἃηὰ ἴοσ (μ6 ΠΊΘΠΑΙΥ 

Ἰηΐογθβί νυ] οἢ ΤΠ6Ὺ ἤᾶγθ τηδηϊοβίθα ἴῃ {Π6 Ῥγθβθηΐ ἽΤΌΥΚ. 

Α,5 ΒΟΟῊ 85 ΙΩΥ̓ ΔνΟΟΔίΪΟη5 Ὑγ71}} ρου, 1 Ἰπίθηά, Π τὴν 116 πα 

ΒΘ] ἢ ἃγα βραγϑά, ἴο οὔδυ {πθπὶ δποίμου γοϊαπηθ, οοηίαἰπησ 

1Π6 τϑιηδιηϊηρ ἰοχὶ οἵ ΤΒυογάϊάθ5, Ὀγϊοῦ δηποίδίοηβ, δηᾶ 

ΟΟΡΙΟυ 5 ψοῦραὶ, Ὠϊβίοτϊοαὶ, δηἃ στδιηγηδίϊοαὶ ᾿πάϊοθς οἵ {Π6 

ὙγΠ016 τγοσκ. θην Ή 8 1 οοτηχηϊέ ἰο {Ποῖ Κίπά τοραγᾶβ 

{Π15 ψοϊατηθ, ἢ 1Π6 ἢορο {πδΐ 11 τν}}} οοπίσιθαΐθ βοιηθυνῃδὲ 

ἴο {Π6 οδιιβα οἵ οἰδβϑιοδὶ ᾿βδυῃῖηρ ἴὴ {Π15 ΟΟσ ΤΥ, 8Πἃ 5ΘΥν 6 

ἴο Ἰπίγοάποθ 0 ΤηοΥΘ σΘΠΘΓΪ 86 1Π6 ΤΠ ηρσβ οὗ 16 Τηδῃ, 

ἴο ΠΟΙ ὈΥ͂ ΘΟΙΏΠΠΟΙ ΘΟμβθηΐ ἢδ5 ὈΘθὴ σίνγθηῃ 1ῃ6 δρρθ}]8» 

ἸΟῺ ΡΕΙΝΟῈΡΒ ΗΙΒΤΟΚΙΟΟΜ 

Οογηοίζως Τηδεϊξμίο, αν 4, 1848. 



ἈΑΒΒΒΕΥΓΑΤΙΟΝΞ ΑΝῸ ΕΧΡΙΑΝΑΤΙΟΝΚ. 

5. Ββίαπαβ [0 ἥορῃοο θ᾽ Οὐκ ὙΔΙΠΏΠΊΔΥ. 
ἐξς ᾿Ξ ΚαΠποΥΒ φ ἘΝ 

ς. “Φ ΟἸΟΒΡΥ ΒΒ Ξε " 
Μι. - Μαηϊς:  5 “ -- 
Βαίί, τε Βυϊίῃμημδπηβ “ ἘΡ 

Κι. ἐξ ΣΕ ΠΑΡΕΊΗ Υ,. τὐδε ε 
γιίρ. Φ“ς ΨΊΡΟΙ ΒΒ ΟἼΘΕΚ ΙἀϊοΠ15. 
Ν. -- Νοῖβ. 
εἴ. “Ὁ ΘΟΙΠΡΔΙΌ, ΘΟΠΒΕΪ, 
πσῖς Ὁ καὶ τὰ λοιπὰ ΞΞ οἴο., ὅτα. 

86. - Βοι Ποϑέ. 

ἼΠ6 τϑίδσθμοοβ ἴο Κ ΠΟΥ ἃΤ6 πιδάθ ἴο ἢΐβ ϑίομου! ΟὙΑΤΉΠΊΔΥ, γα πβ]αἱθα 
ΒΥ Μεββυβ. Εϊάνγατάβ δηὰ ΤΆΥ]οΣ, Απάονοσ. ὙῈ πονοῖ 1618 δἀϊοπ οὗ 
ΚῦΠΟΓΥ 5 τοίθυτθά ἴο, [Π6 ΠπᾶΠη6 18 {ΠΥ σίνθη. ΤῊΘ τϑίρθσθποθβ ἰο Βυΐ"- 
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ΘΘΥ ΚΟ ΎΥΎ ΈΜῸΟΧ 

ΞΡ ΡΟ ΦΕΡΡΕΣΙΣ 

:Ὰ. 

-" - 

Ι. ΘΟΥΚΥΔΊΔΗΣ ᾿Αϑηναῖος ξυνέγραψε τὸν πόλεμον τῶν 
’ 

Πελοποννησίων καὶ ᾿4ϑηναίων, ὡς ἐπολέμησαν πρὸς ἀλλήλους, 
᾿ .- ’ 2 " ’ νι :] , ’ ΩΣ κ 

ἀρξάμενος εὐθὺς καϑισταμένου καὶ ἐλπίσας μέγαν τὲ ἔσεσϑαι καὶ 
» ΄ - Ν σ 

ἀξιολογώτατον τῶν προγεγενημένων, τεκμαιρόμενος ὅτι ἀχμάζοντἕς 
τε ἦσαν ἐς αὐτὸν ἀμφότεροι παρασκευῇ τῇ πάσῃ καὶ τὸ ἄλλο Ἑλληνι- 

« - “ ν νὰ .} 

κὸν ὁρῶν ξυνιστάμενον πρὸς ἑκατέρους, τὸ μὲν εὐθύς, τὸ δὲ καὶ δια- 
, , " “ ᾽’ ᾿ »Ἢσ δ, 

ψοούμενον. 2. κίνησις γὰρ αὕτη μεγίστη δὴ τοῖς Ελλησιν ἐγένετο 
ἈΝ , ν “ ΄ . Ἂ » - δ, Ὅς Ὁ -" 3 ’ 

καὶ μέρει τινὶ τῶν βαρβάρων, ὡς δὲ εἰπεῖν, και ἐπι πλεῖστον ἀνϑρώ- 
“ΔΑ - - ῃ εξ: 

πων. τὰ γὰρ πρὸ αὐτῶν καὶ τὰ ἔτι παλαιότερα σαφῶς μὲν εὑρεῖν 
- - Ἕ, ’ 

διὰ χρόνου πλῆϑος ἀδύνατα ἦν" ἐκ δὲ τεκμηρίων ὧν ἐπὶ μακρότατον 
σχοποῦντί μοι πιστεῦσαι ξυμβαίνει οὐ μεγάλα νομίζω γενέσϑαι οὔτε 
κατὰ τοὺς πολέμους οὔτε ἐς τὰ ἄλλα. 

11. Φαίνεται γὰρ ἡ νῦν “Ελλὰς καλουμένη οὐ πάλαι βεβαίως 
ἘΠ οἰκουμένη, ἀλλὰ μεταναστάσεις τε οὖσαι τὰ πρότερα καὶ ῥᾳδίως 

» ΄ ᾿ 

ἔχαστοι τὴν ἑαυτῶν ἀπολείποντες βιαζόμενοι ὑπό τινων ἀεὶ πλειό- 
γῶν. 2. τῆς γὰρ ἐμπορίας οὐκ οὔσης οὐδ᾽ ἐπιμιγνύντες ἀδεῶς ἀλ 
λήλοις οὔτε κατὰ γῆν» οὔτε διὰ ϑαλάσσης, νεμόμενοί τε τὰ αὑτῶν 
“ σ - ᾿ ἕκαστοι ὅσον ἀποζῆν καὶ περιουσίαν χρημάτων οὐκ ἔχοντες οὐδὲ 

- ; " Ἃ Ὁ ϑ' ἊΝ ᾿ ᾿ » , σ 

γῆν φυτεύοντες, ἄδηλον ὃν ὁπότε τις ἐπελϑὼν καὶ ἀτειχίστων ἅμα 
,“΄ 4 - - 

ὄντων ἄλλος ἀφαιρήσεται, τῆς τε καϑ' ἡμέραν ἀναγκαίου τροφῆς 
““κ"κ “᾿ - 

πανταχοῦ ἂν ἡγούμενοι ἐπικρατεῖν, οὐ χαλεπῶς ἀπανίσταντο, καὶ 
» - - 

δι᾿ αὐτὸ οὔτε μεγέϑει πόλεων ἴσχυον οὔτε τῇ ἄλλῃ παρασκευῇ. 
᾿ - - - 

9. μάλιστα δὲ τῆς γῆς ἡ ἀρίστη ἀεὶ τὰς μεταβολὰς τῶν οἰκητόρων 
πὰ σ - ’, ’ Α ’ ’ 

εἶχεν, ἢ τὲ νῦν Θεσσαλία καλουμένη καὶ Βοιωτία ΤΠ]ξλοποννήσου τὲ 

1 
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ν᾿ - σ ΄ ; ν 

τὰ πολλὰ πλὴν ᾿“Ιρκαδίας τῆς τε ἄλλης ὅσα ἦν κράτιστα. 4. διὰ 
- ’ 

γὰρ ἀρετὴν γῆς αἵ τε δυνάμεις τισὶ μείζους ἐγγιγνόμεναι στάσεις 
δι , »Ὲ τ ᾽ ΄ ἊΨ π ΟΡ ἡλλ ,λ αλλ Ε 
ἐνεποίουν, ἐξ ὧν ἐφϑείροντο καὶ ἅμα ὑπὸ ἀλλοφύλων μᾶλλον ἐπε- 

, Η 9 ΄ ᾽ ΠΑΝ 7} .Ω κ Α 
βουλεύοντο. ὅ, τὴν γοῦν ᾿Αττικήν, ἐκ τοῦ ἐπι πλεῖστον διὰ τὸ λε- 

- 1 κ ν᾿ ᾿ πτόγεων ἀστασίαστον οὖσαν, ἄνϑρωποι ᾧκουν οἱ αὐτοὶ ἀεί. Ὁ. καὶ 
ΨῊν - " παράδειγμα τόδε τοῦ λόγου οὐκ ἐλάχιστόν ἐστι διὰ τὰς μετοικίας 

ἐς τὰ ἄλλα μὴ ὁμοίως αὐξηϑῆναι. ἐκ γὰρ τῆς ἄλλης “Ἑλλάδος οἱ 
 ς Ἃ ΄ » ’ ᾽ Ε] ’ « ᾽, « 

πολέμῳ ἢ στάσει ἐχπίπτοντες παρ ᾿Αϑηναίους οἱ δυνατώτατοι ὡς 
Ν « - 

βέβαιον ὃν ἀνεχώρουν, καὶ πολῖται γιγνόμενοι εὐθὺς ἀπὸ παλαιοῦ 
, " Ε] Φ ͵ ᾽ , : ΄ ᾿ σ ᾿Ὶ » 

μείζω ἔτι ἐποίησαν πλῆϑει ἀνϑρώπων τὴν πολιν᾽ ὠστὲ καὶ ὃς 
3 , σ « Ε ᾿ “- » “ "ἢ μαδξα 7 Ὁ , γῳ » 
]Ιωνίαν ὕστερον ὡς οὐχ ἱκανῆς οὔσης τῆς ᾿Αττικῆς ἀποικίας ἐξὲ- 
πεμψαν. 1Π1. δηλοῖ δέ μοι καὶ τόδε τῶν παλαιῶν ἀσϑένειαν οὐχ 
σ - - - ᾿ 

ἥκιστα" πρὸ γὰρ τῶν Τρωικῶν οὐδὲν φαίνεται πρότερον κοινῇ ἐργα- 
, ἘΝ ᾽ - , ᾿ γφὼΝ " - , ᾿ 

σαμένη ἡ ᾿Ελλάς, δοχεῖ δέ μοι, οὐδὲ τοὔνομα τοῦτο ξύμπασά πῶ 
4 ΕῚ ν Α ν Δ ὯΝ “- ’ Ν ’ 59. 

εἶχεν, ἀλλὰ τὰ μὲν πρὸ “λληνος τοῦ Ζ)ευκαλίωνος καὶ πάνυ οὐδὲ 
ἣ κα 1... ἐν σ δι δον ΔΝ Α " Α 

εἶναι ἡ ἐπίκλησις αὕτη, κατὰ ἔϑνη δὲ ἄλλα τὲ καὶ τὸ Πελασγικὸν 
Ἐπ. -" Ὁ ἈΓΥῈ - ΩΣ 5 ᾿ σ 

ἐπὶ πλεῖστον ἀφ᾽ ἑαυτῶν τὴν ἐπωνυμίαν παρέχεσϑαι. 2. Ἕλληνος 

δὲ καὶ τῶν παίδων αὐτοῦ ἐν τῇ Φϑιώτιδι ἰσχυσάντων, καὶ ἐπαγομέ- 
᾽ , 5. ᾿ ’ Ε) ᾿ κᾺ , ς ΚΕ Υ. κα ᾿ 

γωὼν αὐτοὺς ἐπ᾿ ὠφελείᾳ ἐς τὰς ἄλλας πόλεις, καϑ' ἑκάστους μὲν 
- - -»Ὕ σ - 

ἤδη τῇ ὁμιλίᾳ μᾶλλον καλεῖσϑαὶ Ἕλληνας, οὐ μέντοι πολλοῦ γε χρό- 
σ - -" σ 

γου ἠδύνατο καὶ ἅπασιν ἐχνικῆσαι. 8. τεχμηριοῖ δὲ μάλιστα “Ομη- 
- σ ᾿ - - - 

ρος᾽ πολλῷ γὰρ ὕστερον ἔτι καὶ τῶν Τρωικῶν γενόμενος οὐδαμοῦ 
Α ΄ 4}. δ γΩ» » δ ᾿ ΦΊΏΩΝ ᾿ ᾽ 

τοὺς ξύμπαντας ὠνόμασεν, οὐδ᾽ ἄλλους ἢ τοὺς μετ᾽ ᾿Αχιλλέως, ἐκ 
- - σ 

τῆς Φϑιώτιδος, οἴπερ καὶ πρῶτοι Ἕλληνες ἦσαν, Δαναοὺς δὲ ἐν 
- " ΒΤ 4 ’ δ ὦ Ἁ Ε - » .. γφλ 

τοῖς ἔπεσι καὶ ᾿Αργείους καὶ ᾿“΄χαιοὺς ἀνακαλεῖ. 4. οὐ μὴν οὐδὲ 
᾿ » Ἁ ἐΝ "-΄ΛΆἈδ ΄ « ] τὴ - ᾽ ’ 

βαρβάρους εἰρηκε διὰ τὸ μηδὲ Ελληνὰς πω, ὡς ἕμοι δοκεῖ, ἀντίπαλον 
ΞΆ, Δ » 3 , μα « » -Ἅ « Ὁ ν 

εἰς ἕν ὄνομα ἀποκχξχρισϑαι. ὅ. οἱ δ᾽ οὖν ὡς ἕκαστοι ἔλληνες 
; ΄ σ ᾽ , Ἑ ’ ᾿ φ , Φ 

κατὰ πόλεις τε, ὁσοι ἀλλήλων ξυνίεσαν καὶ ξυμπαντεςὕστερον κλη- 

ϑέντες, οὐδὲν πρὸ τῶν Τρωικῶν δι᾿ ἀσϑένειαν καὶ ἀμιξίαν ἀλλήλων 
» Ἷ Μ - ΕῚ , Ν ᾿ Ἁ , ’ ν , 

ἀϑρόοι ἔπραξαν. ἀλλὰ καὶ ταύτὴν τὴν στρατείαν ϑαλάσσῃ ἡδὴ πλείω 

μενοι ξυνῆλϑ ΙΝ. Μώως γὰ λαί ὗν ἀκοῇ ἰἰ χρώμενοι ξυνῆλϑον. . Μίνως γὰρ παλαίτατος ὧν ἀκοῇ ἰσμεν 
᾿ » ᾿ ν - -Ὁ 4 - ᾿ οὐ ς νὰ 

ναυτικὸν ἐχτήσατο, καὶ τῆς νῦν Ελληνιχῆς ϑαλάσσης ἐπὶ πλεῖστον 
κ - - 

ἐχράτησε" καὶ τῶν Κυκλάδων νήσων ἦρξε τὲ καὶ οἰκιστὴς πρῶτος 
τῶν πλείστων ἐγένετο, Κᾶρας ἐξελάσας καὶ τοὺς ἑαυτοῦ παῖδας 

ἡγεμόνας ἐγκαταστήσας. τὸ τὲ λῃστικόν, ὡς εἰκός, καϑήρει ἐκ τῆς 
"δ ΄ "» - “ 

ϑαλάσσης ἐφ᾽ ὅσον ἠδύνατο, τοῦ τὰς προσύδους μᾶλλον ἰέναι αὐτῷ. 
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ε ι σ΄ ᾿ Ε - Γ - 

Υ. οἱ γὰρ Ἕλληνες τὸ πάλαι, καὶ τῶν βαρβάρων οἵ τε ἐν τῇ ἠπείρῳ 
σ΄ ΕῚ - 

παραϑαλάσσιοι καὶ ὅσοι νήσους εἶχον, ἐπειδὴ ἤρξαντο μᾶλλον 
περαιοῦσϑαι ναυσὶν ἐπὶ ἀλλήλους, ἐτράποντο πρὸς λῃστείαν, ἡγου- 

[ - - ’ - -" 

μένων ἀνδρῶν οὐ τῶν ἀδυνατωτάτων, κέρδους τοῦ σφετέρου αὐτῶν 
“, - κω - 

ἕνεκα καὶ τοῖς ἀσϑενέσι τροφῆς καὶ προσπίπτοντες πόλεσιν ἀτει- 
, Ν σ -» ν χίστοις καὶ κατὰ κώμας οἰχουμέναις ἥρπαζον, καὶ τὸν πλεῖστον τοῦ 
᾿ 5 - - ᾿ “Ψ Α 

βίου ἐντεῦϑεν ἐποιοῦντο, οὐκ ἔχοντός πω αἰσχύνην τούτου τοῦ ἔργου, 
᾿ὔ - - - 

φέροντος δὲ τι καὶ δόξης μᾶλλον. 2. δηλοῦσι δὲ τῶν τε ἠπειρω- 
ο᾿ ᾿ μ᾿ - -» - - - .λ Α τῶν τινες ἔτι καὶ νῦν, οἷς κόσμος καλῶς τοῦτο δρᾶν, καὶ οἱ παλαιοὶ 

τῶν ποιητῶν, τὰς πύστεις τῶν καταπλεόντων πανταχοῦ ὁμοίως 
ΕΣ - ΄ τ ΄ ’ 
ἐρωτῶντες εἰ λῃσταί εἶσιν, ὡς οὔτε ὧν πυνϑάνονται ἀπαξιούντουν 

Ἂν δ "Ἕ Ἂ ᾿ ’ ," 

τὸ ἔργον, οἷς τ' ἐπιμελὲς εἴη εἰδέναι. οὐκ ὀνειδιζόντων. ὃ. ἐληίζοντο 
ἊΝ ᾿ 2, - - 

δὲ καὶ κατ ἥπειρον ἀλλήλους. καὶ μέχρι τοῦδε πολλὰ τῆς “Ελλάδος 
-" - ΄ ᾽ ᾽ὕ ᾿ Α ΕῚ , Α 9 

τῷ παλαιῷ τρόπῳ νέμεται περί τὲ “Μοκροὺς τοὺς ᾿᾽Οζολας καὶ Αἰτω- 
ΑῚ - ᾿ -» 

λοὺς καὶ ᾿Α΄καρνᾶνας καὶ τὴν ταύτῃ ἤπειρον. τό τὲ σιδηροφορεῖσϑαι 
τούτοις τοῖς ἠπειρώταις ἀπὸ τῆς παλαιᾶς λῃστείας ἐμμεμένηκε, 

- . ΥἹΙ. πᾶσα γὰρ ἡ Ἑλλὰς ἐσιδηροφόρει διὰ τὰς ἀφράκτους τε οἰκή- 
" 2 Ε -»" ψ'. «Ἀ , ΘΕ τ λ ᾽, Α , 

σεις καὶ οὐκ ἀσφαλεῖς παρ ἀλλήλους ἐφόδους, καὶ ξυνήϑη τὴν δίαι- 
Ἄ,. δ ἽΝ ’ σ « ᾿. - 2 

τὰν μεϑ' ὅπλων ἐποιήσαντο, ὥσπερ οἱ βάρβαροι. 2. σημεῖον ὃ 
Α - - ᾿" - ν» 

ἐστὶ ταῦτα τῆς “Ελλάδος ἔτι οὕτω νεμόμενα τῶν ποτε καὶ ἐς πάντας 
΄ ΄ - - Α »-" ᾿ 

ὁμοίων διαιτημάτων. ὃ. ἐν τοῖς πρῶτοι δὲ ᾿Αϑηναῖοι τὸν τ 
Α - , 

σίδηρον κατέϑεντο καὶ ἀνειμένῃ τῇ διαίτῃ ἐς τὸ τρυφερώτερον μετέ- 
᾿ » - ν 

στῆσαν. καὶ οἱ πρεσβύτεροι αὐτοῖς τῶν εὐδαιμόνων διὰ τὸ ἁβροδί- 
» ᾿ τ - ΄ - - 

αἰτον οὐ πολὺς χρόνος ἐπειδὴ χιτῶνάς τε λινοῦς ἐπαύσαντο φοροῦ»- 
ν - » - 

τες, καὶ χρυσῶν τεττίγων ἐνέρσει χρωβύλον ἀναδούμενοι τῶν ἕν τῇ 
πὰ “«, ἂν, τῷ τ Δ ΣΥ» Ν , Α " 

κεφαλῇ τριχῶν. ἀφ᾽ οὐ καὶ ᾿Ιώνων τοὺς πρεσβυτέρους κατὰ τὸ ξυγ- 
᾿ ΑΕ. ᾿ σ΄ « " ΄ ᾽ ᾽ μετ, “«“ ᾿ 

γενὲς ἐπὶ πολὺ αὕτη ἡ σκευὴ κατέσχε. 4. μετρίᾳ δ᾽ αὖ ἐσϑῆτι καὶ 
} “- ’ - . ἢ δι 4 ἐς τὸν νῦν τρόπον πρῶτοι “1ακεδαιμόνιοι ἐχρήσαντο, καὶ ἐς τὰ ἄλλα 

, " " , ᾿ ’΄ 

πρὸς τοὺς πολλοὺς οἱ τὰ μείζω κεκτημένοι ἰσοδίαιτοι μάλιστα κατέ- 
στησᾶν. ὅ. ἐγυμνώϑησάν τὲ πρῶτοι καὶ ἐς τὸ φανερὸν ἀποδύντες 

, Ἁ - ’, ΕἸ ὔὕ Α ᾿ ’ Ὶ 5 - 

λίπα μετὰ τοῦ γυμνάζεσθαι ἠλείψαντο. τὸ δὲ πάλαι καὶ ἕν τῷ 

᾿Ολυμπιακῷ ἀγῶνι διαζώματα ἔχοντες περὶ τὰ αἰδοῖα οἱ ἀϑληταὶ 
᾽ , Ν ᾽ Φυτ ΔΑ Ε] ᾿ Ἵ ν- - 
ἠγωνίζοντο, καὶ οὐ πολλὰ ἔτη ἐπειδὴ πέπαυται. ἔτι δὲ καὶ ἐν τοῖς 

, μὲ τ “- -" - - ᾿ 

βαρβάροις ἔστιν οἷς νῦν, καὶ μάλιστα τοῖς ᾿“Ισιανοῖς, πυγμῆς καὶ 
“ ᾿ - - 

πάλης ἄϑλα τίϑεται, καὶ διεζωσμένοι τοῦτο δρῶσι. Ὁ. πολλὰ δ᾽ 
ΝᾺ Α ἄλλ ὍΣΣ ὃ φ- ; ," « " « ’ὔ “ 

ἂν καὶ ἄλλα τις ἀποδείξειε τὸ παλαιὸν ᾿Ελληνικὸν ὁμοιότροπα τῷ 



- ᾿ 
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- “ - ᾿ σ 

νῦν βαρβαρικῷ διαιτώμενον». Ὑ1Π1|. τῶν δὲ πόλεων ὅσαι μὲν νεώτατα 
5. ΛΔ δ “- - 

ῳκίσϑησαν καὶ ἤδη πλοϊμωτέρων ὄντων, περιουσίας μᾶλλον ἔχουσαι 
᾿ 5 ᾽ » - - -» “οἷ 

χρημάτων ἐπ᾿ αὐτοῖς τοῖς αἰγιαλοῖς τείχεσιν ἐχτίζοντο καὶ τοὺς 
Ν - " " 

ἰσϑμοὺς ἀπελάμβανον, ἐμπορίας τὲ ἕνεκα καὶ τῆς πρὸς τοὺς προσοί- 
Ἁ Α Α 

κους ἕκαστοι ἰσχύος" αἱ δὲ παλαιαὶ διὰ τὴν λῃστείαν ἐπὶ πολὺ ἀντι- 
- ΕΣ Α ΄ - . ᾿, σ π᾿ - Γ᾿ " 

σχοῦσαν ἀπὸ ϑαλάσσης μᾶλλον φκίσϑησαν, αἱ τὲ ἕν ταῖς νήσοις καὶ 
3 - 3 , " 3 3 , ν - κ σ » 

ἐν ταῖς ἡπείροις " ἔφερον γὰρ ἀλλήλους τὲ καὶ τῶν ἄλλων ὁσοι ὄντες 
2 ΙΝ ΄ - ᾿ 

οὐ ϑαλάσσιοι κάτω ᾧκουν᾽ καὶ μέχρι τοῦδε ἔτι ἀνῳχισμένοι εἰσί. 
ν . ἢ Ψ - -- » Ά, 

ὙΠ]. καὶ οὐχ ἧσσον λῃσταὶ ἦσαν οἱ νησιῶται Καἂρές τε ὄντες καὶ 
πε Ξ - 

(οίνικες. οὗτοι γὰρ δὴ τὰς πλείστας τῶν νήσων ᾧχκισαν. μαρτύριον 
δέ" 4ήλου γὰρ καϑαιρομένης ὑπὸ ᾿“ϑηναίων ἐν τῷδε τῷ πολέμῳ 

τω κῷ τ" - - ΄ “- 
καὶ τῶν ϑηκῶν ἀναιρεϑεισῶν ὅσαι ἦσαν τῶν τεϑνεώτων ἐν τῇ νήσῳ, 

- , Ὥς - - - σ 

ὑπὲρ ἥμισυ Κᾶρες ἐφάνησαν, γνωσϑέντες τῇ τὲ σκευῇ τῶν ὅπλων ξυν- 
᾿ - ΄ τ “-“ ᾿ 

τεϑαμμένῃ καὶ τῷ τρόπῳ ᾧ νῦν ἔτι ϑάπτουσι. 2. καταστάντος 
᾿ - -“ “: 

δὲ τοῦ Πῆίνω ναυτικοῦ πλοϊμώτερα ἐγένετο παρ᾽ ἀλλήλους" οἱ γὰρ 
- - --΄σ 

ἐκ τῶν νήσων κακοῦργοι ἀνέστησαν ὑπ᾿ αὐτοῦ ὅτε πὲρ καὶ τὰς πολ- 
" ᾽ - ’ Ἄ, « Ά [, ᾿" - 

λὰς αὐτῶν κατῴχκιζε. ὃ. καὶ οἱ παρὰ ϑάλασσαν ἄνϑρωποι μᾶλλον 

ἤδη τὴν κτῆσιν τῶν χρημάτων ποιούμενοι βεβαιότερον ᾧχουν" καί 
τινὲς καὶ τείχη περιεβάλλοντο, ὡς πλουσιώτεροι ἑαυτῶν γιγνομενοι. 

ΕἸ ᾽ν τα “ σ΄ - 
ἐφιέμενοι γὰρ τῶν κερδῶν οἵ τε ἥσσους ὑπέμενον τὴν τῶν χρεισσόνων 
δουλείαν οἵ τὲ δυνατώτεροι περιουσίας ἔχοντες προσεποιοῦντο ὑπη- 

Ἂ κ.5 ΄ - ΄ - 

κόους τὰς ἐλάσσους πόλεις. 4. καὶ ἐν τούτῳ τῷ τρόπῳ μᾶλλον 
Ἂ σ΄ ᾿ 5 Ω 

ἤδη ὄντες ὕστερον χρόνῳ ἐπὶ Τροίαν ἐστράτευσαν. [Χ. ᾿4γαμέ- 
᾿ ἊΨ -» ΄ ΄ Ε ᾿Ὶ ΕΝ Ἕ 

μνων τέ μοι δοχεῖ τῶν τότε δυνάμει προὔχων, καὶ οὐ τοσοῦτον τοῖς 
σ , ᾿ « - 

Τυνδάρεω ὕρκοις κατειλημμένους τοὺς “Ἑλένης μνηστῆρας ἄγων, 
᾿ ’; ᾽ - , Ά Α « ᾿Ὶ ’ 

τὸν στόλον ἀγεῖραι. ὦ. λέγουσι δὲ ταὶ οἱ τὰ σαφέστατα ΠΠ|ελοπον- 

γνησίων μνήμῃ παρὰ τῶν πρότερον δεδεγμένοι Πέλοπα τε πρῶτον 
΄, ΄ ΔΨ. » - ΕῚ , "» 5 5 ; ᾽ ᾿ 

πλήϑει χρημάτων, ἃ ἦλϑεν ἐκ τῆς ᾿Ασίας ἔχων ἐς ἀνθρώπους ἀπό- 

ρους, δύναμιν περιποιησάμενον τὴν ἐπωνυμίαν τῆς χώρας ἐπηλύτην 
- σ - ᾿ , - 

ὄντα ὅμως σχεῖν καὶ ὕστερον τοῖς ἐκγόνοις ἔτι μείζω ξυνενεχϑῆναι, 
Εὐρυσϑέως μὲν ἐν τῇ ᾿“ἰττικῇ ὑπὸ Ἡρακλειδῶν ἀποϑανόντος, 
» , κ᾿ ᾿ 3 “»ῃ» δ γοῦω Δ᾽ ὯΩ ΄ ᾽ 
“ΤΙ τρέως δὲ μητρὸς ἀδελφοῦ ὁντος αὐτῷ, καὶ ἐπιτρέψαντος Εὐρυ- 

᾿ σ ΄ ΄ Ἁ Α Α Ἁ - 

σϑέως ὅτ᾽ ἐστράτευε, Μυκήνας τὲ καὶ τὴν ἀρχὴν κατὰ τὸ οἰχεῖον 
᾽ Ὡ ΄ ν ᾿, ΝΆ ΄ ν ΄ , ᾿ ᾿ 
᾿Ατρεῖ" τυγχάνειν δὲ αὐτὸν φεύγοντα τὸν πατέρα διὰ τὸν Χρυσίπ- 

΄ " ΄ ΄ ᾿ 

που ϑάνατον" καὶ ὡς οὐκέτι ἀνεχώρησεν Εὺὐρυσϑεύς, βουλομένων 
᾿ “-“᾿ , ᾿ »" " - αγγ κ᾿ 

καὶ τῶν Μυκηναίων φόβῳ τῶν ᾿Πρακλειδὼν καὶ ἅμα δυνατὸν 



ΓΒ ΘΟ ΒΟ ΧΙ δ 

-" " Ξ -Ὁ- 

δοκοῦντα εἶναι καὶ τὸ πλῆϑος τεϑεραπευκότα, τῶν ῆυκηναίων τε 
καὶ ὅσων Εὐρυσϑεὺς ἦρχε τὴν βασιλείαν ᾿Ατρέα παραλαβεῖν, καὶ 

- - , ΄ - σ 

τῶν Περσειδῶν τοὺς Πελοπίδας μείζους καταστῆναι. 9. ἅ μοι 
»" ΄ ᾿ -“ Ψ ν ΄ - 

δοκεῖ ᾿4γαμέμνων παραλαβὼν καὶ ναυτικῷ τε ἅμα ἐπὶ πλέον τῶν 
΄ -ρ ᾿ 

ἄλλων ἰσχύσας, τὴν στρατείαν οὐ χάριτι τὸ πλεῖον ἢ φόβῳ ξυναγα- 

γὼν ποιήσασϑαι. 4. φαίνεται γὰρ ναυσί τὸ πλείσταις αὐτὸς ἀφι- 
΄ κ ΄ ΄ . σ - ΄ 

κόμενος καὶ ᾿Αρκάσι προσπαρασχών, ὡς “Ὅμηρος τοῦτο δεδήλωκεν, 
ω - Α - ΄ σ - ’΄ 

εἴ τῳ ἱκανὸς τεχμηριῶσαι, καὶ ἐν τοῦ σκήπτρου ἅμα τῇ παραδόσει 
, 

εἴρηκεν αὐτὸν 
ὦ ’ : ΕΞ ον 

πολλῇσι νήσοισι καὶ "άργεϊ παντὶ ἀνάσσειν" 
Ά. “᾿ Ψ. ΄ "Ὁ - , ἐψ ν 5» Ἃ ᾿ 

οὐκ ἂν οὖν νήσων ἔξω τῶν περιοικίδων, αὑὐται δὲ οὐκ ἂν πολλαι 
Ἃ , ΄ - 

εἴησαν, ἠπειρώτης ὧν ἐκράτει, εἰ μή τι καὶ ναυτιχὸν εἶχεν. ὅ. εἰ- 
΄ω ΄ - ᾿ Φ Ὕ. - , 

κάζειν δὲ χρὴ καὶ ταύτῃ τῇ στρατείᾳ οἷα ἦν τὰ πρὸ αὐτῆς. Χ. καὶ 
ν᾿ - ἍἋ ᾿ - ΄ - ᾿, 

ὅτι μὲν ἢΠυκῆναι μικρὸν ἦν, ἢ εἴ τι τῶν τότε πόλισμα νῦν μὴ ἀξιό- 
χρεων δοκεῖ εἶναι, οὐκ ἀκριβεῖ ἄν τις σημείῳ χρώμενος ἀπιστοίη 

΄ - σ δ Α Α 

μὴ γενέσϑαι τὸν στόλον τοσοῦτον, ὅσον οἵ τὲ ποιηταὶ εἰρήκασι καὶ 
« λ ; ἜΣ " 9 42 ὃ τὴν » ΕῚ ς Ἵλ Νι Ε ϑ ’ 

ὁ λόγος κατέχει. ὦ. “ακεδαιμονίων γὰρ εἰ ἡ πόλις ἐρημωϑείη, 
᾽, ᾿ [., « κ ν -“ “Ἢ Α τ} ᾿ 4 ν᾿ 

λειφϑείη δὲ τὰ τὲ ἱερὰ καὲ τῆς κατασκευῆς τὰ ἐδαφὴ, πολλὴν ἂν 

οἶμαι ἀπιστίαν τῆς δυνάμεως προελϑόντος πολλοῦ χρόνου τοῖς 
ἔπειτα πρὸς τὸ κλέος αὐτῶν εἶναι" καίτοι Πελοποννήσου τῶν πέντε 

- - ν - ᾿ 

τὰς δύο μοίρας νέμονται, τῆς τὲ ξυμπάσης ἡγοῦνται καὶ τῶν ἔξω 
΄ - σ Ἢ » ’ ’ ὕ « - 

ξυμμάχων πολλῶν" ὁμῶς δὲ οὔτε ξυνοιχισϑείσης πόλεως οὔτε ἱεροῖς 
Ν - ." ’ Ἁ -“ - 

καὶ κατασχευαῖς πολυτελέσι χρησαμένης, κατὰ κώμας δὲ τῷ παλαιῷ 
- , , δ 

τῆς Ελλάδος τρόπῳ οἰκισϑείσης, φαίνοιτ᾽ ἂν ὑποδεεστέρα" ᾿,4ϑη- 
- Χ ΄ ΄ 

ναίων δὲ τὸ αὐτὸ τοῦτο παϑόντων διπλασίαν ἂν τὴν δύναμιν εἰκά- 
- - ᾿ - ΄, ΟΝ ᾿᾽ 

ζεσϑαι ἀπὸ τῆς φανερᾶς ὄψεως τῆς πόλεως ἢ ἔστιν. ὃ. οὔκουν 
τὰ - ΄ τω τῷ “Ν᾿ ᾿ 

ἀπιστεῖν εἰχός, οὐδὲ τὰς ὄψεις τῶν πόλεων μᾶλλον σκοπεῖν ἢ τὰς 
᾿ - 

δυνάμεις, νομίζειν δὲ τὴν στρατείαν ἐκείνην μεγίστην μὲν γενέσϑαι τῶν 
- - “- - ας » - Α 

πρὸ αὐτῆς, λειπομένην δὲ τῶν νῦν, τῇ ᾿ Ομήρου αὖ ποιήσει εἴ τι χρὴ 
- ΄, ΠΡ »ὧ ͵ » 

κἀνταῦϑα πιστεύειν, ἣν εἰκὸς ἐπὶ τὸ μεῖζον μὲν ποιητὴν ὄντα κοσμῆ: 
- κ᾿ 

σαι, ὅμως δὲ φαίνεται καὶ οὕτως ἐνδεεστέρα. 4. πεποίηκε γὰρ 
Α - " ᾿ - ΕΣ 

χιλίων καὶ διακοσίων νεῶν, τὰς μὲν Βοιωτῶν εἴκοσι καὶ ἑκατὸν 
Ξ5 - , ν δ. ’ “- [. 5 Α »»-» κ 

ἀνδρῶν, τὰς δὲ (Ριλοχτήτου πεντήκοντα, δηλῶν, ὡς ἔμοι δοκεῖ, τὰς 

μεγίστας καὶ ἐλαχίστας" ἄλλων γοῦν μεγέϑους πέρι ἐν νεῶν καταλό- 
΄ ν ν ἢ Ν ΄ -»" 

γῳ οὐκ ἐμνήσϑη. αὐτερέται δὲ ὅτι ἦσαν καὶ μάχιμοι πάντες, ἐν ταῖς 
κ .-’ " ΄ , 

Φιλοκτήτου ναυσὶ δεδήλωχκε. τοξότας γὰρ πάντας πεποίηκε τοὺς 



σ ΘΟΥΚΥΔΊΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ. 

χὴν» ᾿ " “ 
προσχώπους. περίνεως δὲ οὖχ εἰκὸς πολλοὺς ξυμπλεῖν ἔξω τῶν 

᾿ " -" ΄ 3 , » εἰ , » 

βασιλέων καὶ τῶν μάλιστα ἐν τέλει, ἄλλως τὲ καὶ μέλλοντας πέλα- 
- - Ἣν 3 - 

γος περαιώσεσϑαι μετὰ σκευῶν πολεμικῶν, οὐδ᾽ αὖ τὰ πλοῖα κατά- 
φρᾶάκτα ἔχοντας, ἀλλὰ τῷ παλαιῷ τρόπῳ λῃστικώτερον παρεσχευα- 

εἰ Α -» 
σμένα. ὅ. πρὸς τὰς μεγίστας οὖν καὶ ἐλαχίστας ναῦς τὸ μέσον 

- 2 . " ᾽ , πα , Ἐπ Ἢ ἡ ΟΣ 
σχοποῦντι οὐ πολλοὶ φαίνονται ἔλϑόντες, ὡς ἀπὸ πασὴς τῆς ἔλλα- 

- “ « ΐ 

δὸς κοινῇ πεμπόμενοι. ΧΙ. αἴτιον δ᾽ ἦν οὐχ ἡ ὀλιγανϑρωπία το᾿ 
- σ φι. 8 ’ “- ἡ - 2 ,’ »): ᾿ 

σοῦτον ὅσον ἡ ἀχρηματία. τῆς γὰρ τροφῆς ἀπορίᾳ, τόν τὲ στρατὸν 
3η. » » τὦ 2᾽ Ε] ΄ “- , 

ἐλάσσω ἤγαγον καὶ ὅσον ἤλπιζον αὐτόϑεν πολεμοῦντα βιοτεύσειν, 
Ε] » ΄ - ᾿ ᾿ - 

ἐπειδή τὲ ἀφικόμενοι μάχῃ ἐκράτησαν, δῆλον δέ᾽ τὸ γὰρ ἔρυμα τῷ 
Ν - ΄ - 

στρατοπέδῳ οὐκ ἂν ἐτειχίσαντο, φαίνονται δ᾽ οὐδ᾽ ἐνταῦϑα πάσῃ τῇ 
δυνάμει χρησάμενοι, ἀλλὰ πρὸς γεωργίαν τῆς Χερσονήσου τραπόμε- 

" “ “- ΕΣ ΄ τ κ - - 

γοι καὶ λῃστείαν τῆς τροφῆς ἀπορίᾳ. ἡ καὶ μᾶλλον οἱ Τρῶες 
-" ’΄ -- »-" ΙΝ 8 

αὐτῶν διεσπαρμένων τὰ δέκα ἔτη ἀντεῖχον βίᾳ, τοῖς ἀεὶ ὑπολειπομέ- 
3 , Υ͂ , δι ΄ΌὉ Ὕ " “-“ ᾿ 

ψοις ἀντίπαλοι ὄντες. Φ. περιουσίαν δὲ εἰ ἤλϑον ἔχοντες τροφῆς καὶ 
ΕΥ̓ ΄ .- - 

ὄντες ἀϑρόοι, ἄνευ λῃστείας καὶ γεωργίας, ξυνεχῶς τὸν πόλεμον 
Δ ΄ - τ΄ 

διέφερον, ῥᾳδίως ἂν μάχῃ κρατοῦντες εἷλον, οἵ γε καὶ οὐκ ἀϑρόοι, 
΄ - Α ΄ - Ὴ ΄ 

ἀλλὰ μέρει τῷ ἀεὶ παρόντι ἀντεῖχον. πολιορκίᾳ δ᾽ ἂν προσκαϑεζό- 
3 9. ΄ , ’ Ά 5 ’, ν ὔ τ΄ ΕΣ Ἁ 

μένοι ἐν ἐλάσσονί τὲ χρόνῳ καὶ ἀπονώτερον τὴν Τροίαν εἷλον. 9. ἀλλὰ 
δ ΘΝ Ν ΄ - 

δὶ ἀχρηματίαν τά τε πρὸ τούτων ἀσϑεγῆ ἣν καὶ αὐτά γε δὴ ταῦτα 
“ Α - -. ἫΝ ΄ 

ὀνομαστότατα τῶν πρὶν γενόμενα δηλοῦται τοῖς ἔργοις ὑποδεέστερα 
- ᾿ - “ - - ’ 

ὄντα τῆς φήμης καὶ τοῦ νῦν περὶ αὐτῶν διὰ τοὺς ποιητὰς λόγου 
, 5 ΙῚ 4, Α , Ἂ 4.6 ν Π2 ’ 

κατεσχηκότος. ΧΊ]. ἐπεὶ καὶ μετὰ τὰ Τρωικὰ ἡ ̓ Ελλὰς ἔτι μετανί- 
, Ν σ , - σ 

στατό τε καὶ μετῳχίζετο, ὥστε μὴ ἡσυχάσασα αὐξηϑῆναι. 2, ἢ τε 
4 3 , ᾿Σν ᾽ »ς- »7γ7 ΄ ΄ ι 

γὰρ ἀναχώρησις τῶν Ἑλληνων ἐξ ᾿Ιλίου χρονία γενομένῃ πολλὰ 

ἐνεόχμωσε, καὶ στάσεις ἐν ταῖς πόλεσιν ὡς ἐπὶ πολὺ ἐγίγνοντο, ἀφ᾽ 
ὧν ἐχπίπτοντες τὰς πόλεις ἔκτιζον. ὃ. Βοιωτοί τὸ γὰρ οἱ τῦν ἑξη- 

« Ὁ δ,9 ’, σ 3. Ν Ε ᾽ “ε“.« - 

κοστῷ ἔτει μετὰ ᾿Ιλίου ἅλωσιν ἐξ “ἥρνης ἀναστάντες ὑπὸ Θεσσαλῶν 
. - 3 ’ , ᾿ «Κ᾿ “- ’ 

τὴν νῦν μὲν Βοιωτίαν, πρότερον δὲ Ἰαδμηϊδα γῆν καλουμένην 
- Α ΄ - -" ΄ 

ᾧκισαν" ἦν δὲ αὐτῶν καὶ ἀποδασμὸς πρότερον ἐν τῇ γῇ ταύτῃ, ἀφ᾽ 
τ , » ΡΣ 
ὧν καὶ ἐς Ἴλιον ἐστράτευσαν" Ζωριῆς τε ὀγδοηχοστῷ ἔτει ξὺν 
, ᾿ [2 - ΄ 

Ἡρακλείδαις Πελοπόννησον ἔσχον" 4. μόλις τε ἐν πολλῷ χρόνῳ 
« ’; 4 « Ἁ ᾽ ’ Ἁ ἢ ’ » ΄ 3 ’ 

ἡσυχάσασα ἡ Ἑλλὰς βεβαίως καὶ οὐκέτι ἀνισταμξνη ἀποικίας 
ϑῳ. » ν» ᾿ 3 » ἈΝ - Ὶ , 

ἐξέπεμψε" καὶ Ἴωνας μὲν ᾿ϑηναῖοι καὶ νησιωτῶν τοὺς πολλοὺς 
- , πΎ -- ’ - 

ῴκιοαν, Ἰταλίας δὲ καὶ Σικελίας τὸ πλεῖστον Πελοποννήσιοι τῆς τ 



ΠΙΒ. 1. ΟΑΡ. ΧΙΠ-ΧΙΓ. γῇ 

΄ α ΄ Α - σ - 

ἄλλης ᾿ Ελλάδος ἔστιν ἃ χωρία " πάντα δὲ ταῦτα ὕστερον τῶν Τρωι- 
κῶν ἐκτίσϑη. 

᾿ Α ;; - [ς ’ 4, - 

ΧἼΠΠ]. Ζυνατωτέρας δὲ γιγνομένης τῆς ᾿ Ελλάδος καὶ τῶν χρημά- 
- - ) . 

τῶν τὴν κτῆσιν ἔτι μᾶλλον ἢ πρότερον ποιουμένης τὰ πολλὰ τυραννί- 
δὲς ἐν ταῖς πόλεσι καϑίσταντο, τῶν προσόδων μειζόνων γιγνομένων" 

, - , ᾿ - ’ 

πρότερον δὲ ἦσαν ἐπὶ ῥητοῖς γέρασι πατρικαὶ βασιλεῖαι" ναυτικά τε 
ἐξηρτύετο ἡ ᾿Ελλὰ ὶ τῆς ϑαλά ἄλλον ἀντείχον 2 Ὁ- ξηρτύετο ἡ ᾿ Ελλὰς καὶ τῆς ϑαλάσσης μᾶλλον ἀντείχοντο. 2. πρῶ 
τοι δὲ Κορίνϑιοι λέγονται ἐγγύτατα τοῦ νῦν τρόπου μεταχειρίσαι τὰ 

᾿ . “- , ὧν “ 3 , Ἔα. τ ΄ 
περι τᾶς ναῦς καὶ τῥιήρεις πρῶτον ἐν Κορίνϑῳ τῆς Ελλαδος ναυπη- 

- κ᾿ - ᾿Ξ 
γηϑῆναι. ὃ. φαίνεται δὲ καὶ Σαμίοις ᾿,Α]μεινοκλῆς Κορίνϑιος ναυ- 
πηγὺς ναῦς ποιήσας τέσσαρας. ἔτη δ᾽ ἐστὶ μάλιστα τριακόσια ἐς 

ν 4, - - Ὁ σ΄ 3 “- , 14 

τὴν τελευτὴν τοῦδε τοῦ πολέμου ὁτὲ ᾿Α΄μεινοκλῆς «Σαμίοις ἢλϑε. 
Ὄ ." 

4, ναυμαχία τὲ παλαιτάτη ὧν ἰσμὲν γίγνεται Κορινϑίων πρὸς 
" ᾽ ἊΣ ’ ΄ ᾿ 

Κερχυραίους. ἔτη δὲ μάλιστα καὶ ταύτῃ ἑξήκοντα καὶ διακόσιά 
-" -»" ΄ - Α ΄ » 

ἐστι μέχρι τοῦ αὐτοῦ χρόνου. ὅ. οἰκοῦντες γὰρ τὴν πόλιν οἱ Κορίν- 
ϑιοι ἐπὶ τοῦ ἰσϑμοῦ ἀεὶ δή ποτε ἐμπόριον εἶχον, τῶν “Ἑλλήνων τὸ 

͵ " - ν ’, δ . ᾿ ἣ- 5 " 
πάλαι κατὰ γῆν τὰ πλείω ἢ κατὰ ϑαλασσαν, τῶν τὲ ἐντὸς Πελοπον- 

᾿ “- ᾽ Α - 

ψήσου καὶ τῶν ἔξω, διὰ τῆς ἐχείνων παρ᾿ ἀλλήλους ἐπιμισγόντων, 
τ Ἁ - - -» 

χρήμασί τε δυνατοὶ ἦσαν, ὡς καὶ τοῖς παλαιοῖς ποιηταῖς δεδήλωται" 
3 " ε Ω " , ἢ, ᾽ εσ “- 

ἄφνειον γὰρ ἐπωνόμασαν τὸ χωρίον. ἐπειδὴ τὲ οἱ λληνες μᾶλλον 

ἐπλωιζον, τὰς ναῦς κτησάμενοι τὸ λῃστικὸν καϑήρουν᾽" καὶ ἐμπό- 
ριον παρέχοντες ἀμφότερα δυνατὴν ἔσχον χρημάτων προσόδῳ τὴν 

͵ ΓΝ σ κ᾿ , Α ἩΡΕΥ ΄ 
πολιν. Ὁ. καὶ Ἴωσιν ὕστερον πολὺ γίγνεται ναυτικὸν ἐπὶ Κύρου, 

-" ΄ Α - - - 

Περσῶν πρώτου βασιλεύοντος, καὶ Καμβύσου τοῦ υἱέος αὐτοῦ, τῆς 
ΕῚ «ς ᾿ ᾿ ’ “- 5 ’ ’ 

τε χαϑ ἑἕξαυτοὺυς ϑαλάσσης Κύρῳ πολεμοῦντες ἐκράτησαν τινὰ 
΄ ν ’ , - 3. ’ -ς 

χρόνον. καὶ Πολυκράτης, Σάμου τυραννῶν ἐπὶ Καμβύσου, ναυτικῷ 
' νγ » κ 

ἰσχύων ἄλλας τε τῶν νήσων ὑπηκόους ἐποιήσατο, καὶ ἹΡήνειαν ἑλὼν 
ἀνέϑηχε τῷ ᾿Απόλλωνι τῷ Ζ4ηλίῳ. Φωκαῆς τε Μασσαλίαν οἶκι 

’, ΚΞΝ - ’, 

ζοντες Καρχηδονίους ἐνίκων ναυμαχοῦντες. ΧΙΥ͂. δυνατώτατα 
» - » - - " 

γὰρ ταῦτα τῶν ναυτικῶν ἦν. φαίνεται δὲ καὶ ταῦτα πολλαῖς γενε- 
- σ - -» ᾿ 

αἴς ὕστερα γενόμενα τῶν Τρωιχῶν, τριήρεσι μὲν ὀλίγαις χρώμενα, 
, ᾿ ᾿ , -" “- πεντηκοντόροις δ᾽ ἔτι καὶ πλοίοις μαχροῖς ἐξηρτυμένα ὥσπερ ἐχεῖνα. 

- » - ᾿ « 

2. ὀλίγον τε πρὸ τῶν δηδικῶν καὶ τοῦ Ζ.αρείου ϑανάτου, ὃς μετὰ 
Καμβύσην Περσῶν ἐβασίλευσε, τριήρεις περί τε Σικελίαν τοῖς 

τυράννοις ἐς πλῆϑος ἐγένοντο καὶ Κερκυραίοις. ταῦτα γὰρ τελευ- 
- ᾿ “ - ες ΄ ν »Ὲ, 22 ᾿ ᾽ “ε λ τὰ 

ταῖα πρὸ τῆς Ξέρξου στρατείας ναυτικὰ ἀξιόλογα ἐν τῇ ᾿Βλλάδι 
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- ; “ " μὴ ᾿ κατέστη. 8. Αἰγινῆται γὰρ καὶ ᾿Α'ϑηναῖοι καὶ εἴ τινες ἄλλοι 
βραχέα ἐκέκτηντο, καὶ τούτων τὰ πολλὰ πεντηκοντόρους" ὀψέ τὲ 

᾿Α - “ -“ 

ἀφ᾽ οὗ ᾿ϑηναίους Θεμιστοκλῆς ἔπεισεν “ἰγινήταις πολεμοῦντας, 
καὶ ἅμα τοῦ βαρβάρου προσδοκίμου ὁ ὄντος, τὰς ταῦς ποιήσασϑαι 

αἷσπερ καὶ ἐναυμάχησαν" καὶ αὗται οὔπω εἶχον διὰ πάσης κατα- 
στρώματα. 

δὴ -“ - μιν ΄ 

ΧΥ, Τὰ μὲν οὖν ναυτικὰ τῶν Ἑλλήνων τοιαῦτα ἦν, τά τε πα- 
σ 7 λαιὰ καὶ τὰ ὕστερον γιγνόμενα. ἰσχὺν δὲ περιεποιήσαντο ὅμως οὐκ 

- δ ἐλαχίστην οἱ προσχόντες αὐτοῖς χρημάτων τε προσόδῳ καὶ ἄλλων 
ἀρχῇ. ἐπιπλέοντες γὰρ τὰς γήσους κατεστρέφοντο, καὶ μάλιστα 
σ΄ ῃ πὐϑεν χρῇ , Α, ὦ ᾿ , “ 
ὅσοι μὴ διαρκῆ εἶχον χώραν. 2. κατὰ γῆν δὲ πόλεμος, ὅϑεν τις 

Α ΄ ᾿ ἡ σ ᾿ καὶ δύναμις παρεγένετο, οὐδεὶς ξυνέστη" πάντες δὲ ἦσαν ὅσοι καὶ 
᾿ Ν “ ἐγένοντο πρὸς ὁμόρους τοὺς σφετέρους ἑκάστοις" καὶ ἐχδήμους 

στρατείας πολὺ ἀπὸ τῆς ἑαυτῶν ἐπ᾿ ἄλλων καταστροφῇ οὐκ ἐξήε- 
σ 

σαν οἱ Ἕλληνες. 9. οὐ γὰρ ξυνεστήκεσαν πρὸς τὰς μεγιστὰς 
΄ ᾿ ὃ - ’ πόλεις ὑπήκοοι, οὐδ᾽ αὖ αὐτοὶ ἀπὸ τῆς ἴσης κοινὰς στρατείας ἐποι- 

- Ε] 2 , ᾿ - Ἔ: {2 οι,.5 ’ 5 , οὔντο, κατ ἀλλήλους δὲ μᾶλλον ὡς ἕκαστοι οἱ ἀστυγείτονες ἐπολέ- 
’ Ἁ 5 Ἁ [4 Ἁ ’ ,ὔ ; μουν. μάλιστα δὲ ἐς τὸν πάλαι ποτὲ γενόμενον πόλεμον Χαλκιδέων 

3, , οἴ ᾿ » « Ν 3 "4 « ’ , καὶ Ερετριεων, καὶ τὸ ἄλλο ᾿Ελληνικὸν ἐς ξυμμαχίαν ἑκατέρων διέστη. 
αΥ 2 

γῇ " ΧΥ!. ᾿ΕἘπεγένετο δὲ ἄλλοις τε ἄλλοϑι κωλύματα μὴ αὐξηϑῆναι, 
2 ᾿ “ “ὧν ᾿, καὶ Ἴωσι, προχωρησάντων ἐπὶ μέγα τῶν πραγμάτων, Κῦρος καὶ ἡ 

Περσικὴ βασιλεία Κροῖσον καϑελοῦσα καὶ ὅσα ἐντὸς “Αλυος ποτα- 
- Ἀ - μοῦ πρὸς ϑάλασσαν, ἐπεστράτευσε καὶ τὰς ἐν τῇ ἠπείρῳ πόλεις 

-" ᾿ σ -“ -“ - ἐδούλωσε, Ζ]΄αρεῖος δὲ ὕστερον τῷ Φοινίκων ναυτικῷ κρατῶν καὶ 
᾿ ΄ δος Θ᾿ ς ἡ - » τὰς νήσους. ΧΥ ΤΙ. τύραννοι δὲ ὅσοι ἦσαν ἐν ταῖς Ἑλληνικαῖς 

πόλεσι, τὸ ἐφ᾽ ἑαυτῶν μόνον προορώμενοι ἔς τε τὸ σῶμα καὶ ἐς τὸ 
᾿ " ὄπ "- Ψ ὑ κα , “ δεν , ᾿ τὸν ἰδιον οἶκον αὔξειν δ’ ἀσφαλείας ὅσον ἐδύναντο μάλιστα τὰς 
, » 3 , 3.,. ΕΣ - 5 ᾿ ΠΣ ἌὉ5 ’ 5 ν πόλεις ᾧκουν, ἐπράχϑη τὲ ἀπ αὐτῶν οὐδὲν ἔργον ἀξιόλογον, εἰ μὴ 

Ν " ᾿ τ - ἘΝ εἰ τι πρὸς περιοίκους τοὺς αὑτῶν ἑκάστοις. οἱ γὰρ ἐν Σικελίᾳ ἐπὶ 
- » ’ [2 σ ’ ιν κ πλεῖστον ἐχώρησαν δυνάμεως. ὦ. οὕτω πανταχόϑεν ἡ Ἑλλὰς 

5υλ - “ ἐπὶ πολὺν χρόνον κατείχετο μήτε κοινῇ φανερὸν μηδὲν κατεργάζε- 
σϑαι, κατὰ πόλεις τε ἀτολμοτέρα εἶναι. 

ἦ΄ Ἴ κ -» ΧΎΠΙΗ. ᾿Επειδὴ δὲ οἵ τε ᾿4ϑηναίων τύραννοι καὶ οἱ ἐκ τῆς 
Ὕ μ -“ Ἁ ἄλλης Ἑλλάδος ἐπὶ πολὺ καὶ πρὶν τυραννευϑείσης οἱ πλεῖστοι καὶ 

τελευταῖοι πλὴν τῶν ἐν Σιχελίᾳ ὑπὸ “Τακεδαιμονίων κατελύϑησαν, 
΄ - - ἡ γὰρ «“ακεδαίμων, μετὰ τὴν κτίσιν τῶν νῦν ἐνοικούντων αὐτὴν 



Τ7ῚΒ. 1. ΟΑΡ. ΧΙΧ-- ΧΧ., 0 

Α - τ Ὗ σ 

Δωριέων, ἐπὶ πλεῖστον ὧν ἴσμεν χρόνον στασιάσασα ὅμως ἐκ παλαι- 
Α ᾿ Ύ ᾿ 

τάτου καὶ εὐνομήϑη καὶ ἀεὶ ἀτυράννευτος ἦν ἔτη γάρ ἐστι μάλιστα 
τετρακόσια καὶ ὀλίγῳ πλείω ἐς τὴν τελευτὴν τοῦδε τοῦ πολέμου ἀφ᾽ 

τ - κ - ὴ οὐ «Τακεδαιμόνιοι τῇ αὐτῇ πολιτείᾳ χρῶνται, καὶ δὲ αὐτὸ δυνάμε- 
γοι, καὶ τὰ ἐν ταῖς ἄλλαις πόλεσι καϑίστασαν" μετὰ δὲ τὴν τῶν 

, , Ε “ς κα ’, Ε] Ἀγ Ὁ"ἡ . » 
τυράννων κατάλυσιν ἐκ τῆς ᾿Βλλάδος οὐ πολλοῖς ἔτεσιν ὕστερον καὶ 

- Α 

ἡ ἐν Παραϑῦὦνι μάχη Μήδων πρὸς ᾿“ϑηναίους ἐγένετο. 2. δεκά- 
ΑΝ ἢ 2 γ ; ἶϊ, «ς ’ - , ’ ἀρι " 

τῷ δὲ ἔτει μετ αὐτὴν αὐϑις ὁ βάρβαρος τῷ μεγάλῳ στόλῳ ἐπὶ τὴν 
- Ἅ ’ 

Ἑλλάδα δουλωσόμενος ἦλϑε. καὶ μεγάλου κινδύνου ἐπικρεμασϑέν- 
{2 ,’ -" ᾿ «ς ’ « ᾿ 

τος οἱ τὲ “Τακεδαιμόνιοι τῶν ξυμπολεμησάντων Ἑλλήνων ἡγήσαντο 
᾿ ᾿ " δ 5 - 3 , - , π 

δυνάμει προύχοντες, καὶ οἱ .«“ϑηναῖοι ἐπιόντων τῶν Μήδων διανοη- 
-»" Α “-“ , 

ϑέντες ἐκλιπεῖν τὴν πόλιν καὶ ἀνασκευασάμενοι ἐς τὰς ναῦς ἐμβάν- 
Ων - 

τες ναυτικοὶ ἐγένοντο. κοινῇ τὲ ἀπωσάμενοι τὸν βάρβαρον ὕστερον 
οὐ πολλῷ διεχρίϑησαν πρός τὲ ᾿ΑΙϑηναίους καὶ “ακεδαιμονίους, οἵ 

5 ᾽, ; σ ᾿ ο-Ὁ- ᾽ , 

τε ἀποσταντὲς βασιλέως λληνες καὶ οἱ ξυμπολεμήσαντες. δυνά- 
- -" 

μει γὰρ ταῦτα μέγιστα διεφάνη" ἰσχυον γὰρ οἱ μὲν κατὰ γῆν, οἱ δὲ 
, ᾿ - ᾿ 

ναυσί. ὃ. καὶ ὀλίγον μὲν χρόνον ξυνέμεινεν ἡ ὁμαιχμία, ἔπειτα δὲ 
Α - 

διενεχϑέντες οἱ “ακεδαιμόνιοι καὶ οἱ ᾿Α΄ϑηναῖοι ἐπολέμησαν μετὰ 
- ν - ᾿ 

τῶν ξυμμάχων πρὸς ἀλλήλους " καὶ τῶν ἄλλων ᾿ Ελλήνων εἰ τινές 
μᾷ ᾿ ΄ σ΄ “- αὖ 

που διασταῖεν, πρὸς τούτους ἤδη ἐχώρουν. ὥστε ἀπὸ τῶν Μηδικῶν 
Ἁ ᾿ - 

ἐς τόνδε ἀεὶ τὸν πόλεμον τὰ μὲν σπενδόμενοι τὰ δὲ πολεμοῦντες ἢ 
᾿ ξξ -» , ΄ 

ἀλλήλοις ἢ τοῖς ἑαυτῶν ξυμμάχοις ἀφισταμένοις εὖ παρεσκευάσαντο 
ν ᾿ 

τὰ πολέμια, καὶ ἐμπειρότεροι ἐγένοντο μετὰ κινδύνων τὰς μελέτας 
᾽ ᾿ ᾿ - ᾿ 

ποιούμενοι. ΧΙΧ, καὶ οἱ μὲν “ακεδαιμόνιοι οὐχ ὑποτελεῖς ἔχον- 
- " , » 

τὲς φόρου τοὺς ξυμμάχους ἡγοῦντο, κατ ὀλιγαρχίαν δὲ σφίσιν αὐτοῖς 
, 3 μ σ ΄ ’ ΕΣ » Ν 

μόνον ἐπιτηδείως ὁπὼῶς πολιτεύσωσι ϑεραπεύοντες" ᾿Α΄ϑηναῖοι δὲ 
“- “ ΄ “ , , ᾿ σ᾽, κι 

γαὺῦς τὲ τῶν πόλεων τῷ χρόνῳ παραλαβόντες, πλὴν Χίων καὶ “1ε- 
- - ᾿ » σβίων καὶ χρήματα τοῖς πᾶσι τάξαντες φέρειν. καὶ ἐγένετο αὐτοῖς 

ἐ », δ " 

ἐς τόνδε τὸν πόλεμον ἡ ἰδία παρασκευὴ μείζων ἢ ὡς τὰ κράτιστά 
ποτε μετὰ ἀχραιφνοῦς τῆς ξυμμαχίας ἤνϑησαν. 

- τ Α » Α 

ΧΑ, Τὰ μὲν οὖν παλαιὰ τοιαῦτα εὗρον, χαλεπὰ ὄντα παντὶ 
-" - 2 ν γ π - 

ἑξῆς τεχμηριῳ πιστεῦσαι. οἱ γὰρ ἄνϑρωποι τὰς ἀκοὰς τῶν προγε- 
Ν Ἁ “- [4 3 ; 

γενημένων, καὶ ἢν ἐπιχώρια σφίσιν ἦ, ὁμοίως ἀβασανίστως παρ᾽ 
᾽ ᾿ -»" -“ σ , 

ἀλλήλων δέχονται. 2. ᾿ϑηναιων γοῦν τὸ πλῆϑος Ἵππαρχον οἷον" 
ΤΡ αν , ΟῚ ’ ’ Ἱ 2 -» 

ται ὑφ᾽ “Τρμοδίου καὶ ᾿“ριστογείτονος τύραννον ὄντα ἀποϑανεῖν, 
ΧΡ  ΝΙ “ κ᾿ , ΝἪὋῸ. 4 τϑ 

καὶ οὐκ ἴσασιν ὅτι Ἱππίας μὲν πρεσβύτατος ὧν ἦρχε τῶν Πεισιστρά- 
1 
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του υἱέων, Ἵππαρχος δὲ καὶ Θεσσαλὸς ἀδελφοὶ ἦσαν αὐτοῦ. ὑπο: 

τοπήσαντες δέ τι ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ παραχρῆμα Αἰ ρμόδιος καὶ 

᾿“Πριστογείτων ἐκ τῶν ξυνειδότων σφίσιν Ἱππίᾳ βεμηνῦσϑαι, τοῦ 

μὲν ἀπέσχοντο ὡς προειδότος, βουλόμενοι δὲ πρὶν ξυλληφϑῆναι 

δράσαντές τι καὶ κινδυνεῦσαι, τῷ ᾿Ἱππάρχῳ περιτυχόντες περὶ τὸ 

“Ἱεωκόριον καλούμενον τὴν -“Παναϑηναϊκὴν πομπὴν διακοσμοῦντι, 

ἀπέκτειναν. 3. πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα ἔτι καὶ νῦν ὄντα, καὶ οὐ χρόνῳ 

ἀμνηστούμενα, καὶ οἱ ἄλλοι “Ελληνες οὐκ ὀρϑῶς οἴονται" ὥσπερ 
’ ’, ’ Α -᾽ ’ Δι 

τούς τε “Τακεδαιμονίων βασιλέας μὴ μιᾷ ψήφῳ προστίϑεσϑαι 
δω»-ὦ, Ε ν - " " “2 ’, 2 »- - « 

γομκν ἀλλὰ δυοῖν" καὶ τὸν Πιτανάτην λόχον αὑτοῖς εἶναι, ος 

οὐδ᾽ ἐγένετο πώποτε. οὕτως ἀταλαίπωρος τοῖς πολλοῖς ἡ ζήτησις 

τἧς ἀληϑείας, καὶ ἐπὶ τὰ ἑτοῖμα μᾶλλον τρέπονται. ΧΑΧΙ. ἐκ 

δὲ τῶν εἰρημένων τεχμηρίων ὅμως τοιαῦτα ἄν τις νομίζων μάλι- 
δ - ε ν , ᾿ ν 

στα ἃ διῆλϑον οὐχ ἁμαρτάνοι" καὶ οὔτε ὡς ποιηταὶ ὑμνήκασι περὶ 
“ὐ Α ζ, “ Ξ 

αὐτῶν ἐπὶ τὸ μεῖζον κοσμοῦντες μᾶλλον πιστεύων, οὔτε ὡς λογο- 
᾿ ᾿ 2 - ΄ ) 

γράφοι ξυνέϑεσαν ἐπὶ τὸ προσαγωγότερον τῇ ἀχροάσει ἢ ἀληϑέστε- 
εὖ κ᾿ - 

ρον, ὕντα ἀνεξέλεγκτα καὶ τὰ πολλὰ ὑπὸ χρόνου αὐτῶν ἀπίστως 
- ᾿ - κ ΄ - 

ἐπὶ τὸ μυϑῶδες ἐχνενικηκότα᾽ εὑρῆσϑαι δὲ ἡγησάμενος ἐκ τῶν 
Ἁ 

ἐπιφανεστάτων σημείων, ὡς παλαιὰ εἶναι, ἀποχρώντως. “2. καὶ ὁ 
Α -» τ “Ὁ - 

πόλεμος οὗτος, καίπερ τῶν ἀνθρώπων ἐν ᾧ μὲν ἂν πολεμῶσι τὸν 
΄ κἉ ᾿ » - 

παρόντα ἀεὶ μέγιστον κρινόντων, παυσαμένων δὲ τὰ ἀρχαῖα μᾶλλον 
΄ - - ᾿ - σ 

ϑαυμαζόντων, ἀπὲ αὐτῶν τῶν ἔργων σκοποῦσι δηλώσει ὅμως μεί- 
᾿ .} “« Α σ 3 [ - .“ 

ζων γεγενημένος αὐτῶν. ΧΧΊΙ. καὶ ὅσα μὲν λόγῳ εἶπον ἕκαστοι 
δ » “ τὰ βατο ἢ Εν Κα μή οἷ ᾿ 5 ’ 
ἢ μέλλοντες πολεμήσειν ἢ ἐν αὐτῷ ἤδη ὄντες, χαλεπὸν τὴν ἀκρίβειαν 

- - - Ἐ, 

αὐτὴν τῶν λεχϑέντων διαμνημονεῦσαι ἦν, ἐμιοί τε ὧν αὐτὸς ἤκουσα 
᾿ --.» , Ε] Ἄς Ἅ , ε 5» 5 5ς. ἡ ᾽ ν 

καὶ τοῖς ἄλλοϑέν ποϑὲν ἐμοὶ ἀπαγγέλλουσιν" ὡς δ᾽ ἂν ἐδόκουν ἔμοι 
- Α -" 

ἕκαστοι περὶ τῶν ἀεὶ παρόντων τὰ δέοντα μάλιστα εἰπεῖν, ἐχομένῳ 
σ΄ Ξ ἊΞ - σ΄ 
ὅτι ἐγγύτατα τῆς ξυμπάσης γνώμης τῶν ἀληϑῶς λεχϑέντων, οὕτως 
» - - - 

εἴρηται. Ὡ. τὰ δ᾽ ἔργα τῶν πραχϑέντων ἐν τῷ πολέμῳ οὐκ ἐκ τοῦ 
ῇ , ΝᾺ 

παρατυχόντος πυνϑανόμενος ἠξίωσα γράφειν, οὐδ᾽ ὡς ἐμοὶ ἐδόκει, 
- Α ν - ,, 

ἀλλ οἷς τε αὐτὸς παρῆν καὶ παρὰ τῶν ἄλλων ὅσον δυνατὸν ἀκρι- 
΄ ᾽ Φ ’ Ε] ; Α « ’ ’ « 

βείᾳ περὶ ἑκάστου ἐπεξελϑών. ὅ. ἐπιπόνως δὲ εὑρίσκετο, διότι οἱ 
παρόντες τοῖς ἔργοις ἑκάστοις οὐ ταὐτὰ περὶ τῶν αὐτοῖς ἔλεγον, ἀλλ 

δ᾿ ) ὡς ἑκατέρων τις εὐνοίας ἢ μνήμης ἔχοι. 4.καὶ ἐς μὲν ἀκρόασιν ἴσως τὸ 
μὴ μυϑῶδες αὐτῶν ἀτερπέστερον φανεῖται. ὅσοι δὲ βουλήσονται 

- ᾿ ΠῚ »- - ᾿ ᾿ τ 

τῶν τὲ γενομένων τὸ σαφὲς σχοπεῖν καὶ τῶν μελλόντων ποτὲ αὐϑις͵ 
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, ϑ' » [ ; Α ’ Υ̓ Ὺ , 

κατὰ τὸ ἀνϑρώπειον, τοιούτων καὶ παραπλησίων ἔσεσϑαι, ὠφέλιμα 
- 2 διαὶ “- ἍἋ :] » 

κρίνειν αὐτὰ ἀρκούντως ἕξει. χτῆμά τε ἐς ἀεὶ μᾶλλον ἢ ἀγώνισμα 
ἐς τὸ παραχρῆμα ἀκούειν, ξύγκειται. 

-“ ᾿Ὶ 3 ῇ κ ’ 

ΧΧΊΠΠ. Ζῶν δὲ πρότερον ἔργων μέγιστον ἐπράχϑη τὸ Μηδικόν" 
ν - σ - ᾿ -»" ᾿ 

καὶ τοῦτο ὅμως δυεῖν ναυμαχίαιν καὶ πεζομαχίαιν ταχεῖαν τὴν 
Ἄ, - - 2 ’ 

κρίσιν ἔσχε τούτου δὲ τοῦ πολέμου μῆκός τὲ μέγα προὔβη, παϑήμα- 
΄ τ , , » 35. ταῦ “ες ΄ ὦ Ε ΩΦ 5 " 

τά τὲ ξυνηνέχϑη γενέσϑαι ἐν αὐτῷ τῇ Ελλαδι οἷα οὐχ ἕτερα ἕν ἰσῷ 
, ᾿ Α ᾽, - Ἵ » « Ν 

χρόνῳ. 2. οὔτε γὰρ πόλεις τοσαίδε ληφϑεῖσαι ἡἠρημώϑησαν, αἱ μὲν 
τὰ πη» ξ΄ οἰ δ κα - 3:. Ὁ ᾽ ΄ 5»... ἄντα 
ὑπὸ βαρβάρων αἱ δ᾽ ὑπὸ σφῶν αὐτῶν ἀντιπολεμούντων, εἰσι δὲ αἱ 

Α᾿ 3 2 ᾽ Ὁ ’, ,, Ν [2 5 ; 

καὶ οἰκήτορας μετέβαλον ἁλισκόμεναι, οὔτε φυγαὶ τοσαίδε ἀνϑρώ- 
Ν Ἁ Ν Α ᾿ 

πων χαὶ φόνος, ὁ μὲν κατ᾽ αὐτὸν τὸν πόλεμον ὁ δὲ διὰ τὸ στασιά- 
᾿ - ΝῚ ᾿ ἈἉ ΄ 

ζειν. 9. τά τὲ πρότερον ἀκοῇ μὲν λεγόμενα, ἔργῳ δὲ σπανιώτερον 
-“ Ὡ -»" 

βεβαιούμενα, οὐκ ἄπιστα κατέστη, σεισμῶν τὲ πέρι, οἱ ἐπὶ πλεῖστον 
σ - κ , 

ἅμα μέρος γῆς καὶ ἰσχυρότατοι οἱ αὐτοὶ ἐπέσχον, ἡλίου τε ἐκλείψεις, 
« " - 

αἵ πυκνότεραι παρὰ τὰ ἐκ τοῦ πρὶν χρόνου μνημονευόμενα ξυνέβη- 
᾿ 4 ᾿ “ Α 

σαν, αὐχμοί τὲ ἔστι παρ᾽ οἷς μεγάλοι καὶ ἀπ᾿ αὐτῶν καὶ λιμοί, καὶ 
«ς » σ “ Ἁ ’ ’,ὔ « Γ᾿ ’ 

ἡ οὐχ ἡκιστα βλάψασα καὶ μέρος τι φϑείρασα ἡ λοιμώδης νόσος. 
- - - σ 

ταῦτα γὰρ πάντα μετὰ τοῦδε τοῦ πολέμου ἅμα ξυνεπέϑετο. 
᾿» ΝῚ “ - 

4. ἤρξαντο δὲ αὐτοῦ ᾿Α'ϑηναῖοι καὶ Πελοπποννήσιοι λύσαντες τὰς 
’ὔ ν « 2 - 3 , Α γ ’ σ 

τριακοντούτεις σπονδὰς αἱ αὐτοῖς ἐγένοντο μετὰ Εὐβοίας ἀλωσιν. 

ὅ. διότι δ᾽ ἔλυσαν τὰς αἰτίας προέγραψα πρῶτον καὶ τὰς διαφο- 
-" -" σ -“ -" 

ράς, τοῦ μή τινα ζητῆσαί ποτε ἐξ ὅτου τοσοῦτος πόλεμος τοῖς 
“Ἔλ. Ε , - θ ἣν ο . }λ 9 ’ ’ 2 

ησι κατέστη. Ὁ. τὴν μὲν γὰρ ἀληϑεστάτην πρόφασιν ἀφανε- 
’ ᾿ ’ὔ Ἁ ᾿ - ἢ 

στάτην δὲ λόγῳ τοὺς ᾿,4ϑηναίους ἡγοῦμαι, μεγάλους γιγνομένους καὶ 
’ - “" φύβον παρέχοντας τοῖς “Ἰακεδαιμονίοις, ἀναγκάσαι ἐς τὸ πολεμεῖν. 

« » " " , βσον ἠ « ς ’, Ἔξ τὰ ας 
αἱ δ᾽ ἐς τὸ φανερὸν λεγόμεναι αἰτίαι αἵδ᾽ ἦσαν ἑκατέρων, ἀφ᾽ ὧν 
λύσαντες τὰς σπονδὰς ἐς τὸν πόλεμον κατέστησαν. 

ΧΧΤΥ. ᾿Ἐπίδαμνός ἐστι πόλις ἐν δεξιᾷ ἐσπλέοντι τὸν ᾿Ιόνιον 
᾽ - 

κόλπον" προσοικοῦσι δ᾽ αὐτὴν Ταυλάντιοι βάρβαροι, ᾿Ιλλυρικὸν 
Ψ Ω ᾿ ᾽ , ι ᾿- αὖ φῆι κα δον τὰ 
ἔϑνον. ὦ. ταύτην. ἀπῴκισαν μὲν Κερχυραῖοι, οἰχιστὴς δ᾽ ἐγένετο 

Ἷ 3 Ϊ΄σ , - 

Φάλιος ᾿Ερατοκλείδου, Κορίνϑιος γένος, τῶν ἀφ ἩΙρακλέους, κατὰ 
᾿ Ν Α ’ » - , 

δὴ τὸν παλαιὸν νόμον ἐκ τῆς μητροπόλεως καταχληϑείς. ξυνῴχι- 
᾿ Α - χσ ᾿, ν Α -φ ΓΝ - , 

σαν δὲ καὶ τῶν Κορινϑίων τινὲς καὶ τοῦ ἄλλου Ζωρικοῦ γένους. 
, ᾿ - - 

Ὁ. προυελϑόντος δὲ τοῦ χρύνου ἐγένετο ἣ τῶν Ἐπιδαμνίων πόλις 
, Α ’ ᾿ 

μεγάλη καὶ πολυάνϑρωπος. 4. στασιάσαντες δὲ ἐν ἀλλήλοις ἔτη 
΄ « , ἔκες ᾿ ι ΞΞ- , » 

πολλά, ὡς λέγεται, ἀπὸ πολέμου τινὸς τῶν προσοίκων βαρβάρων 
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᾿ ᾿ -“ -" - ἐφϑάρησαν καὶ τῆς δυνάμεως τῆς πολλῆς ἐστερήϑησαν. ὅ. τὰ δὲ 
- κ - - - - τελευταῖα πρὸ τοῦδε τοῦ πολέμου ὁ δῆμος αὐτῶν ἐξεδίωξε τοὺς 

Ἁ ᾿ - δυνατούς, οἱ δὲ ἀπελϑόντες μετὰ τῶν βαρβάρων ἐληίζοντο τοὺς ἐν 
-“ , -».»» ν Α ΄ « ᾿ 3 - ΄ τῇ πόλει κατά τὲ γῆν καὶ κατὰ ϑάλασσαν. 0. οἱ δὲ ἐν τῇ πόλει 

" ᾽ , ᾽ Αὐ Κῶ ῃ , 3 ν᾿ σὔ ὄντες Ἐπιδάμνιοι ἐπειδὴ ἐπιέζοντο, πέμπουσιν ἐς τὴν Κέρκυραν 
ἣ Υ. ΄ - - πρέσβεις ὡς μητρόπολιν οὖσαν, δεόμενοι, μὴ σφᾶς περιορᾶν φϑειρο- 

μένους, ἀλλὰ τούς τε φεύγοντας ξυναλλάξαι σφίσι καὶ τὸν τῶν βαρ- 
͵ὕ ν᾽ - - Α βάρων πόλεμον καταλῦσαι. Τ. ταῦτα δὲ ἱκέται καϑεζόμενοι ἐς 

-“ Ἁ - « τὸ “Ἡραῖον ἐδέοντο. οἱ δὲ Κερκυραῖοι τὴν ἱκετείαν οὐκ ἐδέξαντο, 
, , ΄ ἀλλ ἀπράκτους ἀπέπεμψαν. ΧΧΥ, γνόντες δὲ οἱ ᾿Επιδάμνιοι 

, δ “ οὐδεμίαν σφίσιν ἀπὸ Κερκύρας τιμωρίαν οὖσαν, ἐν ἀπόρῳ εἴχοντο 
Α ϑέσϑαι τὸ παρόν" καὶ πέμψαντες ἐς Δελφοὺς τὸν ϑεὸν ἐπήροντο 

" -" γε »" " ει παραδοῖεν Κορινϑίοις τὴν πόλιν ὡς οἰχισταῖς, καὶ τιμωρίαν τινὰ 
πειρῷντο ἀπὶ αὐτῶν ποιεῖσϑαι. ὃ δ᾽ αὐτοῖς ἀνεῖλε παραδοῦναι καὶ 

΄ » »ὴ 3 
ἡγεμόνας ποιεῖσϑαι. Ὡ. ἐλϑόντες δὲ οἱ Ἐπιδάμνιοι ἐς τὴν Κόριν- 

ν » ψ' ϑον κατὰ τὸ μαντεῖον παρέδοσαν τὴν ἀποικίαν, τόν τε οἰκιστὴν 
- σ᾿ " κ᾿ ι - ἀποδεικνύντες σφῶν ἐκ Κορίνϑου ὄντα καὶ τὸ χρηστήριον δηλοῦν- 

τες. ἐδέοντό τε μὴ σφᾶς περιορᾶν διαφϑειρομένους, ἀλλ᾿ ἐπαμύναι. 
9, Κορίνϑιοι δὲ κατά τε τὸ δίκαιον ὑπεδέξαντο τὴν τιμωρίαν, νο- 

νΑ “ ᾿ Ἃ νη»: , σ΄ 

μίζοντες οὐχ ἧσσον ἑκυτῶν εἶναι τὴν ἀποικίαν ἢ Κερκυραίων, ἅμα 
-" Γὄ' Ἂ σ΄ - , " 

δὲ καὶ μίσει τῶν Κερκυραίων, ὅτι αὐτῶν παρημέλουν ὄντες ἄποικοι" 
᾿ ᾿ -» - , ν -’ 

4. οὔτε γὰρ ἐν πανηγύρεσι ταῖς κοιναῖς διδόντες γέρα τὰ νομιζόμενα 
» χσ ’ 3 Α , - « - σ΄ « " 

οὔτε Κορινϑίῳ ἀνδρὶ προκαταρχόμενο!ι τῶν ἱερῶν,ὥσπερ αἱ ἄλλαι 
- νλ 3 ΄ ἣν δ 

ἀποικίαι, περιφρονοῦντες δὲ αὐτοὺς καὶ χρημάτων δυνάμει ὄντες 
- ’ ΄ - - Α - 

κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρόνον ὁμοῖα τοῖς Ἑλλήνων πλουσιωτάτοις καὶ τῇ 
- - Ἅ ᾿ ;" 

ἐς πόλεμον παρασκευῇ δυνατώτεροι, ναυτικῷ δὲ καὶ πολὺ προέχειν 

ἔστιν ὅτε ἐπαιρόμενοι, καὶ κατὰ τὴν τῶν «Ψαιάκων προενοίκησιν τῆς 
᾿ ΄ ’ Μ , "ἢ 3. “Φὰ κ Α ᾿ νι - Ἔ. " χλλ 9. ᾿ , 

“ Κερκύρας κλέος ἐχόντων τὰ περὶ τὰς ναῦς. ἡ καὶ μᾶλλον ἐξηρτύον- 
᾿" " ν το τὸ ναυτικὸν καὶ ἦσαν οὐκ ἀδύνατοι" τριήρεις γὰρ εἴκοσι καὶ 

«ς ;" φ “Ὁ 5 - σ "» » ΧΧΥΙ ’ { 

ἑκατὸν ὑπῆρχον αὐτοῖς ὅτε ἤρχοντο πολεμεῖν. ΧΟΧΥ͂Ι. πάντων οὖν 
΄ 5» ’; ΩΣ « Ρ᾿ ’ Ν 3 Α 3 , 

τούτων ἐγχλήματα ἔχοντες οἱ Κορίνϑιοι ἔπεμπον ἐς τὴν ᾿Επίδαμνον 
φτοῦ ᾿ Ἅ ΄ 5», Λ) 

ἄσμενοι τὴν ὠφέλειαν, οἰκήτορώ τὲ τὸνβουλόμενον ἰέναι κελεύοντες 
- , ν “- , Ε] καὶ ᾿ΑΙμπρακιωτῶν καὶ “ευκαδίων καὶ ἑκυτῶν φρουρούς. Ὡ. ἐπο- 

)» “ - ᾽ ᾿ , 
ρεύϑησαν δὲ πεζῇ ἐς ᾿α“Ιπολλωνίαν, Κορινϑίων οὖσαν ἀποικίαν, δέοι 

- ἷν - , ΄ 
τῶν Κερκυραίων μὴ κωλύωνται ὑπὶ αὐτῶν κατὰ ϑάλασσαν περαιού- 

᾿ ΄ »" ΟῚ »Ό΄΄Ά7» ΄ ) ᾿ Ξ Ἁ 

μενοι. ὃ, Κερκυραῖοι δὲ ἐπειδὴ ἤσϑοντο τούς τὲ οἰκήτορας καὶ φρου- 
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σ ᾿ Α ’ 3 

ροὺς ἥκοντας ἐς τὴν ᾿Επίδαμνον, τήν τὲ ἀποικίαν Κορινϑίοις δεδο- 
Α νὰ δ » 

μένην, ἐχαλέπαινον" καὶ πλεύσαντες εὐθὺς πέντε καὶ εἴκοσι ναυσὶ 
καὶ ὕστερον ἑτέρῳ στόλῳ τούς τὲ φδύγοντας ἐκέλευον κατ᾽ ἐπήρειαν 

δ σ΄ ἼΞ δέχεσϑαι αὐτούς, ἦλϑον γὰρ ἐς τὴν Κέρχυραν οἱ τῶν ᾿Επιδαμνίων 
΄ ᾿ οἰ “: 

φυγάδες, τάφους τε ἀποδεικνύντες καὶ ξυγγένειαν, ἣν προϊσχόμενοι 
5 Ὃς ΠῚ 
ἐδέοντο σφᾶς κατάγειν, τούς τε φρουροὺς οὺς Κορίνϑιοι ἔπεμψαν 

Ἁ Ἁ 5 ; 3 , - « νος ὦ ’ γ ᾿ 3 - 

καὶ τοὺς οἰκήτορας ἀποπέμπειν" οἱ δὲ Επιδάμνιοι οὐδὲν αὐτῶν 
Α - 

ὑπήκουσαν. 4. ἀλλὰ στρατεύουσιν ἐπὶ αὐτοὺς οἱ Κερκυραῖοι τεα- 
" ΑΥ - . ΝῚ 

σαράκοντα ναυσὶ μετὰ τῶν φυγάδων, ὡς κατάξοντες καὶ τοὺς 
. Ἂν ϑ δ - Ἰλλυριοὺς προσλαβόντες. ὅ. προσκαϑεζόμενοι δὲ τὴν πόλιν προεῖ- 

Ι] ’ λ ’, Ἁ Ἁ ἰς Ε - ᾽ ἱς 

πον Ἐπιδαμνίων τὲ τὸν βουλόμενον καὶ τοὺς ξένους ἀπαϑεῖς ἀπιέ- 
" 5 ν ᾿ « ’ ’ Ξ 7 ᾿) » ῥ, « 

γαι" εἰ δὲ μὴ, ὡς πολεμίοις χρήσεσϑαι. ὡς δ᾽ οὐκ ἐπείϑοντο, οἱ 
κι Γ΄ ἊΣ " οϑ' 5 ᾿ ᾿ ὔ ΕΣ ΄, ᾿ ΄ 

μὲν Κερκυραῖοι, ἔστι δ᾽ ἰσϑμὸς τὸ χωρίον, ἐπολιόρχουν τὴν πόλιν. 
΄ » »-»Ἢ - μι} 

ΧΧΎΥΙΠΙ. ΔΚορίνϑιοι δ᾽, ὡς αὐτοῖς ἐκ τῆς ᾿Επιδάμνου ἦλϑον ἄγγελοι 
΄ - ἰγν.-. 

ὅτι πολιορχοῦτται, παρεσκευάζοντο στρατιάν, καὶ ἅμα ἀποικίαν ἐς 
" Ὁ ’ὔ 5 ’ 4... - ᾿ ΝῚ ΄- ’ὔ Α , 

τὴν ᾿Επίδαμνον ἔκήρυσσον ἔπι τῇ ἰσῇῃ καὶ ὁμοίᾳ τὸν βουλόμενον 
»»ὕ ἕξ » ’ ν ’,ὕ Δ ᾿ 5 , - ’ ν 

ἰέναι" εἰ δὲ τις τὸ παραυτίκα μὲν μὴ ἐϑέλοι ξυμπλεῖν, μετέχειν δὲ 
’ - 3 ’ Ἷ Ν ’ ’ 

βούλεται τῆς ἀποικίας, πεντήκοντα δραχμὰς καταϑέντα Κορινϑίας 
,ὔ μὴ ν Ἀ « ᾿, Α « 5 ,ὔ ᾿ 

μένειν. ἤσαν δὲ καὶ οἱ πλέοντες πολλοι καὶ οἱ τἀργύριον καταβαλ- 
Ε] ᾿ “« - - 

λοντες. 2. ἐδεήϑησαν δὲ καὶ τῶν ἢῆηεγαρέων ναυσὶ σφᾶς ξυμπρο- 
, « σ΄ » ᾿ 

πέμψειν, εἰ ἄρα κωλύοιντο ὑπὸ Κερκυραίων πλεῖν. οἱ δὲ παρεσκευά- 
.- - " ᾿ -Ὕ Ν - - 

ζοντο αὐτοῖς ὀχτὼ ναυσὶ ξυμπλεῖν καὶ Παλῆς Κεφαλλήνων τέσσαρ- 
ν 2 ;» μ᾿ ’ - ’ ’ « - ν 

σι, καὶ ᾿Επιδαυρίων ἐδεήϑησαν, οἱ παρέσχον πέντε. Ξρμιονῆς δὲ 
Ν Ν ᾿Ὶ - 

μίαν καὶ Τροιζήνιοι δύο, “Ἰευκάδιοι δὲ δέκα καὶ ᾿Αἰμπρακιῶται 
᾿ , κ ᾿ κ ν 
ὀχτώ. Θηβαίους δὲ χρήματα ἤτησαν καὶ Φλιασίους, ᾿Ηλείους δὰ 

- " - " » - ’ 

ναῦς τὲ κενὰς καὶ χρήματα. αὐτῶν δὲ Κορινϑίων νῆες παρεσκευά- 
κ - 

ζοντο τριάκοντα καὶ τρισχίλιοι ὁπλῖται. 
γ τσ ᾿ - τι 

ΧΧΥΠΙΠ. ᾿Επειδὴ δὲ ἐπύϑοντο οἱ Κερκυραῖοι τὴν παρασχευήν, 
᾿ ᾽: "ἢ 

ἐλϑόντες ἐς Κύρινϑον μετὰ “Ἰακεδαιμονίων καὶ Σικυωνίων πρέ- 
ΠῚ « , , δ σ' ἐμ γ- 7 4 Ε Ε] ; 

σβεων, οὺς παρέλαβον, ἑκέλευον Κορινϑίους τοὺς ἐν Ἐπιδάμνῳ 
" ’ - 

φρουρούς τὲ καὶ οἰκήτορας ἀπάγειν, ὡς οὐ μετὸν αὐτοῖς ᾿Επιδάμνου. 
“ἢ. εἰ δέ τι ἀντιποιοῦνται, δίκας ἤϑελον δοῦναι ἐν Πελοποννήσῳ 

ι ’ Ἐ Ἃ  -» , ᾽ -" 

παρὰ πόλεσιν αἷς ἂν ἀμφότεροι ξυμβῶσιν᾽ ὁποτέρων δ᾽ ἂν δικασϑῇ 
κ᾿ : Ε] ’ , »" Ἷ ᾿ οΥ ἈΝ «ὦ 

εἶναι τὴν ἀποικίαν, τούτους χρατεῖν. ἤϑελον δὲ χαὶ τῷ ἐν Ζελφοῖς 
’ Φ ’ , Ἁ Ε »Ἅ» -" Ε] Ν ’ ᾿ 

μαντείῳ ἐπιτρέψαι. 3. πόλεμον δὲ οὐκ εἴων ποιεῖν" εἰ δὲ μή, καὶ 
- 

αὐτοὶ ἀναγκασϑήσεσϑαι ἔφασαν, ἐκείνων βιαζομένων, φίλους ποιεῖ- 
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« 5 ᾿ ὍΝ «- ἀπ » φο 5» ’ 

σϑαι οὺς οὐ βούλονται, ἑτέρους τῶν νῦν ὄντων μᾶλλον ὠφελείας 
“, « ᾿ , 3 , 3 -“ Ἃ ᾿ - 
ἕνεκα. 4. οἱ δὲ Κορίνϑιοι ἀπεκρίναντο αὐτοῖς, ἢν τάς τὸ ναῦς 

ν Α ’ » Α 3 ἃ 2 ιν ; 

καὶ τοὺς βαρβάρους ἀπὸ ᾿Επιδάμνου ἀπαγάγωσι, βουλεύσεσϑαι" 
- ᾿ ο -" 

πρότερον δὲ οὐ καλῶς ἔχειν τοὺς μὲν πολιορκεῖσϑαι αὐτοὺς δὲ δικά- 
τω ᾿. 5 ͵ ΝῚ 4 ΜΕ" 

ζεσϑαι. ὅ. Κερκυραῖοι δὲ ἀντέλεγον, ἢν καὶ ἐκεῖνοι τοὺς ἐν ᾽Επι- 
- - Ν [4 

δάμνῳ ἀπαγάγωσι, ποιήσειν ταῦτα ἑτοῖμοι δὲ εἶναι καὶ. ὥστε 
δ ἀμφοτέρους μένειν κατὰ χώραν, σπονδὰς ποιήσασϑαι ἕως ἂν ἡ δίκη 

γένηται. 
Ν ᾿ ᾿ ΧΧΙΧ, Κορίνϑιοι δὲ οὐδὲν τούτων ὑπήκουον, ἀλλ ἐπειδὴ 

΄ ζῶ. ΑἸ - Ν - 

πλήρεις αὐτοῖς ἦσαν αἱ νῆες καὶ οἱ ξύμμαχοι παρῆσαν, προπέμψαν- 
τὲς κήρυκα πρότερον πόλεμον προεροῦντα Κερκυραίοις, ἄραντες 
« ΄ νἶ ᾿ , ᾽, « ΄, πὲ ᾿ ΘΑ, ᾿ 

ἑβδομήκοντα ναυσὶ καὶ πέντε δισχιλίοις τε ὁπλίταις ἔπλεον ἐπὶ τὴν 
ΕῚ ’ ξ 5 , Ὰ Ε) , ᾿ 

πίδαμνον Κερκυραίοις ἐναντία πολεμήσοντες. 2. ἐστρατήγει δὲ 

τῶν μὲν νεῶν ᾿Αριστεὺς ὁ Πελλίχου καὶ Καλλικράτης ὁ Καλλίου 
-“ Ν - 

καὶ Τιμάνωρ ὁ Τιμάνϑους" τοῦ δὲ πεζοῦ ᾿Αρχέτιμός τε ὁ Εὐρυτίμου 
Φ' ἣν ’ « 3 5 εὖ ᾿ ; 5 3 ’ -" 

καὶ ᾿Ισαρχίδας ὁ ᾿Ισάρχους 8. ἐπειδὴ δὲ ἐγένοντο ἐγ ᾿Αἰκτίῳ τῆς 
τι , “ εν Δ ἐξ " Πρ ἢ ; , 3 ὌΝ “- , 
᾿Ανακτορίας γῆς, οὗ τὸ ἱερὸν τοῦ ᾿Α΄πόλλωνός ἐστιν, ἐπὶ τῷ στό- 

ματι τοῦ ᾿Αμπρακικοῦ κόλπου, οἱ Κερκυραῖοι κήρυκά τὲ προέπεμψαν 
αὐτοῖς ἐν ἀκατίῳ ἀπεροῦντα μὴ πλεῖν ἐπὶ σφᾶς, καὶ τὰς ναῦς ἅμα 

΄ ἰ “᾿ 

ἐπλήρουν ζεύξαντές τὸ τὰς παλαιὰς ὥστε πλοΐμους εἶναι καὶ τὰς 
» 3 ’ - 4 ς κ᾿ « ; Ὁ 3 ’ ϑφ" 

ἄλλας ἐπισχευάσαντες. .ὡς δὲ ὃ κήρυξ τὲ ἀπήγγειλεν οὐδὲν 

εἰρηναῖον παρὰ τῶν Κορινϑίων καὶ αἱ νῆες αὐτοῖς ἐπεπλήρωντο 
" , ΄ 

οὖσαι ὀγδοήκοντα, τεσσαράκοντα γὰρ ᾿Επίδαμνον ἐπολιόρκουν, ἀν- 
4 

ταναγόμενοι καὶ παραταξάμενοι ἐναυμάχησαν" καὶ ἐνίκησαν οἱ Κερ- 
- Ν - ΄, - 

κυραῖοι παρὰ πολὺ καὶ ναῦς πεντεκαίδεκα διέφϑειραν τῶν Κοριν- 
, - ᾿ “αὖ τ ’ Ύ » , ᾿ " κ᾿ Ε] ’, 

ϑίων. τῇ δὲ αὐτῇ ἡμέρᾳ αὐτοῖς ξυνέβη καὶ τοὺς τὴν ᾿Επίδαμνον 
- ΄ σ , 

πολιορχοῦντας παραστήσασϑαι ὁμολογίᾳ ὥστε τοὺς μὲν ἐπήλυδας 
’ Ν ᾿ ΄ 

ἀποδόσϑαι, Κορινθίους δὲ δήσωντας ἔχειν ἕως ἂν ἄλλο τι δόξῃ. 
Ὶ , -" -" 

ΧΧΝΧ, μετὰ δὲ τὴν ναυμαχίαν οἱ Κερκυραῖοι τροπαῖον στήσαντες 
τδδ- Ὁ , “- σ- , » , . αἷς» Αι « ἐπὶ τῇ «““ευκίμνῃ τῆς Κερκύρας ἀκρωτηρίῳ τοὺς μὲν ἄλλους οὺς 
ἔλαβον αἰχμαλώτους ἀπέκτειναν, Κορινϑίους δὲ δήσαντες εἶχον. 
{ σ ἈΝ 2 Α « ’ ᾿ «ε ἐπ , « ’ « 

2. ὕστερον δὲ ἐπειδὴ οἱ Κορίνϑιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι ἡσσημένοι ταῖς 
» - -" 

ναυσὶν ἀνεχώρησαν ἐπ᾽ οἴχου, τῆς ϑαλάσσης ἁπάσης ἐχράτουν τῆς 
» « - Α 

κατ᾽ ἐκεῖνα τὰ χωρία οἱ Κερκυραῖοι καὶ πλεύσαντες ἐς ““ευκάδα τὴν 
΄ - “ κ ἊΣ 

Κορινϑίων ἀποικίαν τῆς γῆς ἔτεμον, καὶ Κυλλήνην τὸ ᾿Ηλείων 
Ε , [ὰ - " 

ἐπίνειον ἐνέπρησαν, ὅτι ναῦς καὶ χρήματα παρέσχον Κορινϑίοις. 
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- ν᾿ »" ᾿Ὶ - “᾿ 

8, τοῦ τὲ χρόνου τὸν πλεῖστον μετὰ τὴν ναυμαχίαν ἐχράτουν τῆς 
ν - ᾿ " 

ϑαλάσσης καὶ τοὺς τῶν Κορινϑίων ξυμμάχους ἐπιπλέοντες ἔφϑειρον 
᾿ Ἔ ΄ ᾽ - - «. 

μέχρι οὗ Κορίνϑιοι περιιόντι τῷ ϑέρει πέμψαντες ναῦς καὶ στρα- 
΄ Ν - “ 

τιάν, ἐπεὶ σφῶν οἵ ξύμμαχοι ἐπόνουν, ἐστρατοπεδεύοντο ἐπὶ ᾿“Ικτίῳ 
Ἁ , - ΄ - ξ, -“ 

καὶ περὶ τὸ Χειμέριον τῆς Θεσπρωτίδος, φυλακῆς ἕνεκα τῆς τὲ “1ευ- 
, " ΄“ 4 ’ σ , » - ἢ Ε] 

χκάδος καὶ τῶν ἄλλων πόλεων ὅσαι σφίσι φίλιαι ἦσαν. 4. ἀντε- 
’ὔ ᾿ Α « Δ -" 2 ν “ ν᾿ , " 

στρατοπεδεύίοντο δὲ καὶ οἱ Κερκυραῖοι ἐπὶ τῇ «“ευκίμνῃ ναυσί τὲ καὶ 
“Σ τι κ᾿ Α - 

πεζῷ. ὅ. ἐπέπλεόν τε οὐδέτεροι ἀλλήλοις, ἀλλὰ τὸ ϑέρος τοῦτο 
2 ’ - » Ε) » «ς ’ 

ἀντικαϑεζόμενοι χειμῶνος ἤδη ἀνεχώρησαν ἐπ᾿ οἴκου ἑκάτεροι. 
»ε: ν Α νἉ 

ΧΧΧΙ. Τὸν δ᾽ ἐνιαυτὸν πάντα τὸν μετὰ τὴν ναυμαχίαν καὶ 
" σ - ᾿" " Γ΄ 

τὸν ὕστερον οἱ Κορίνϑιοι ὀργῇ φέροντες τὸν πρὸς Κερχυραίους 
- “ - 

πόλεμον ἐναυπηγοῦντο καὶ παρεσκευάζοντο τὰ κράτιστα νεῶν στό- 
" - ’ ᾿ - Ἵ ΄ 

λον, ἔκ τε αὐτῆς Πελοποννήσου ἀγείροντες καὶ τῆς ἄλλης “Ελλάδος 
» ’ - ’ ’ ᾿ « - ν 

ἐρέτας, μισϑῷ πειϑοντες. 2. πυνϑανόμενοι δὲ οἱ Κερκυραῖοι τὴν 
- -" κ Α » ΒΝ ᾿ 

παρασκευὴν αὐτῶν ἐφοβοῦντο, καί, ἦσαν γὰρ οὐδενὸς ᾿Ἑλλήνων 
με 5. » , « " » 2 ᾿ 3 ’ 

ἔνσπονδοι οὐδὲ ἐσεγράψαντο ἑαυτοὺς οὔτε ἐς τὰς ᾿ϑηναίων σπον- 
᾿ ᾿ Α ’ ᾿ - 5. “-- «ς 

δὰς οὔτε ἐς τὰς «“ακεδαιμονίων, ἔδοξεν αὐτοῖς ἐλϑοῦσιν ὡς τοὺς 
᾽ ’ ; ’ Ἁ 2 "» ἤ - « 34 «ἢ 

᾿ϑηναίους ξυμμάχους γενέσϑαι καὶ ὠφέλειαν τινὰ πειρᾶσϑ αι ἄπ 
- ῬΓΤΥΝ Ἁ ΄ ’ , “- π 

αὐτῶν εὑρίσχεσϑαι. 8. οἱ δὲ Κορίνϑιοι πυϑόμενοι ταῦτα ηλϑον 
᾿ 2 ΝΑΌΣ . 2 , , σ " , " -. 

καὶ αὐτοὶ ἐς τὰς ᾿ϑήνας πρεσβευσόμενοι, ὁπωὼς μὴ σφίσι πρὸς τῷ 

Κερκυραίων ναυτιχῷ τὸ ᾿Αττικὸν προσγενόμενον ἐμπόδιον γένηται 
’, ᾿ , Ὁ , ; ΤΌ , 

ϑέσϑαι τὸν πόλεμον ἡ βούλονται. 4. καταστάσης δὲ ἐχκλησίας 
3 Ε , 1 ᾿" « ᾿ ᾿Ξ - "Ἱ [ω ’ 

ἰς ἀντιλογίαν ἦλϑον, καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι ἔλεξαν τοιάδε. 
ἜἜἬ;͵, - ΧΧΧΙ͂Ι. Δίκαιον, ὦ ᾿“Ιϑηναῖοι, τοὺς μήτε εὐεργεσίας μεγάλης 

σ κ᾿ 

μήτε ξυμμαχίας προυφειλομένης ἥκοντας παρὰ τοὺς πέλας ἐπιχου- 
“ κ Ἔ: μ᾿ - 

ρίας ὥσπερ καὶ ἡμεῖς νῦν δεησομένους ἀναδιδάξαι πρῶτον, μάλιστα 
ν « Α ’ ᾿ » νι ’ σ ᾽ 3 ; "ἢ 

μὲν ὡς καὶ ξύμφορα δέονται, εἰ δὲ μή, ὅτι γε οὐκ ἐπιζήμια, ἔπειτα 
Α Α ᾿ ᾿ . Α 

δὲ ὡς καὶ τὴν χάριν βέβαιον ἕξουσιν" εἰ δὲ τούτων μηδὲν σαφὲς 
΄ , ᾿ν Ξ Ξ , " 

καταστήσουσι, μὴ ὀργίζεσϑαι ἢν ἀτυχῶσι. ὦ. Κερκυραῖοι δὲ, μετὰ 
- - - 5 ψ ε »" 

τῆς ξυμμαχίας τῆς αἰτήσεως καὶ ταῦτα πιστεύοντες ἐχυρὰ ὑμῖν 
οἱ Ε] ; « - ;  Ὶ ᾿ 3 " 5 ,ὔ, 

παρέξεσϑαι ἀπέστειλαν ἡμᾶς. 8. τετύχηκε δὲ τὸ αὐτὸ ἐπιτήδευμα 
εκ“ Ἀτ κ - 

πρός τε ὑμᾶς ἐς τὴν χρείαν ἡμῖν ἄλογον καὶ ἐς τὰ ἡμέτερα αὐτῶν ἐν 

τῷ παρόντι ἀξύμφορον. 4. ξύμμαχοί τε γὰρ οὐδενός πω ἐν τῷ πρὸ 
- , - » - » Ψ ΟΝ 4 

τοῦ ἑχούσιοι γενόμενοι νῦν ἄλλων τοῦτο δεησομένοι ἥκομεν, καὶ ἀμὰ 
Ι] " ΄ ’ ΄ , μὲ ΕἸ 4.4 ἃ, ᾿ 

ἐς τὸν παρόντα πόλεμον Κυρινϑίων ἔρημοι δὲ αὐτὸ καϑεσταμὲν, 
4 ΄ . - ΄ - , ’ ᾿ ᾿) 

καὶ περιέστηκεν ἡ δοκοῦσα ἡμῶν προιέρον σωφροσυνὴ τὸ μὴ ἐν 
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ἀλλοτρίᾳ ξυμμαχίᾳ τῇ τοῦ πέλας γνώμῃ ξυγκινδυνεύειν, νῦν ἀβουλία 

καὶ ἀσϑένεια φαινομένη. ὅ. τὴν μὲν οὖν γενομένην ναυμαχίαν αὖ- 

τοὶ κατὰ μόνας ἀπεωσάμεϑα Κορινϑίους᾽ ἐπειδὴ δὲ μείζονι παρα 

σκευῇ ἀπὸ Πελοποννήσου καὶ τῆς ἄλλης “Ελλάδος ἐφ᾽ ἡμᾶς ὥρμην- 

ται καὶ ἡμεῖς ἀδύνατοι ὁρῶμεν ὄντες τῇ οἰκείᾳ μόνον δυνάμει πέρι- 

γενέσϑαι, καὶ ἅμα μέγας ὁ κίνδυνος εἰ ἐσόμεϑα ὑπὶ αὐτοῖς, ἀνάγκη 

καὶ ὑμῶν καὶ ἄλλου παντὸς ἐπικουρίας, δεῖσϑαι, καὶ ξυγγνώμη εἰ μὴ 

μετὰ κακίας, δόξης δὲ μᾶλλον ἁμαρτίᾳ τῇ πρότερον ἀπραγμοσύνῃ 

ἐναντία τολμῶμεν. ΧΧΧΠΙ. γενήσεται δὲ ὑμῖν πειϑομένοις καλὴ 

ἡ ξυντυχία κατὰ πολλὰ τῆς ἡμετέρας χρείας, πρῶτον μὲν ὅτι ἀδι- 

κουμένοις καὶ οὐχ ἑτέρους βλάπτουσι τὴν ἐπικουρίαν ποιήσεσϑε, 
ἔπειτα περὶ τῶν μεγίστων κινδυνεύοντας δεξάμενοι ὡς ἂν μάλιστα 
μετ᾽ ἀειμνήστου μαρτυρίου τὴν χάριν καταϑεῖσϑε, ναυτικόν τὲ Ἀεχτή- 
μεϑα πλὴν τοῦ παρ ὑμῖν πλεῖστον. 2. καὶ σκέψασϑε τίς εὐπρα- 

ξία σπανιωτέρα ἢ τίς τοῖς πολεμίοις λυπηροτέρα, εἰ ἣν ὑμεῖς ἂν πρὸ 
πολλῶν χρημάτων καὶ χάριτος ἐτιμήσασϑε δύναμιν ὑμῖν προσγενέ- 
σϑαι, αὕτη πάρεστιν αὐτεπάγγελτος ἄνευ κινδύνων καὶ δαπάνης 
διδοῦσα ἑαυτήν, καὶ προσέτι φέρουσα ἐς μὲν τοὺς πολλοὺς ἀρετήν, 
οἷς δὲ ἐπαμυνεῖτε χάριν, ὑμῖν δ᾽ αὐτοῖς ἰσχύν" ἃ ἐν τῷ παντὶ χρόνῳ 

ὀλίγοις δὴ ἅμα πάντα ξυνέβη, καὶ ὀλίγοι ξυμμαχίας δεόμενοι οἷς 
ἐπικαλοῦνται ἀσφάλειαν καὶ κόσμον οὐχ ἧσσον διδόντες ἢ ληψόμενοι 
παραγίγνονται. 3. τὸν δὲ πόλεμον, δι᾿ ὅνπερ χρήσιμοι ἂν εἴημεν, 
εἴ τις ὑμῶν μὴ οἴεται ἔσεσϑαι, γνώμης ἁμαρτάνει καὶ οὐκ αἰσϑάνε- 
ται τοὺς “Τακεδαιμονίους φόβῳ τῷ ὑμετέρῳ πολεμησείοντας καὶ 
τοὺς Κορινϑίους δυναμένους παρ᾽ αὐτοῖς καὶ ὑμῖν ἐχϑροὺς ὄντας 

καὶ προκαταλ αμβάνοντας ἡμᾶς γῦν ἐς τὴν ὑμετέραν ἐπιχείρησιν, ἵνα 
μὴ τῷ κοινῷ ἔχϑει κατ᾽ αὐτῶν μετ ἀλλήλων σεῶμεν, μηδὲ δυοῖν 

φϑάσαι ἁμάρτωσιν, ἢ καχῶσαι ἡμᾶς ἢ σφᾶς αὐτοὺς βεβαιωσασϑαι. 

4. ἡμέτερον δ᾽ αὖ ἔργον προτερῆσαι, τῶν μὲν διδόντων, ὑμῶν δὲ 

δεξαμένων τὴν ξυμμαχίαν, καὶ προεπιβουλεύειν αὐτοῖς μᾶλλον ἢ 

ἀντεπιβουλεύεν. ΧΑΧΧΙΥ͂, ἢν δὲ λέγωσιν ὡς οὐ δίκαιον τοὺς 
σφετέρους ἀποίκους ὑμᾶς δέχεσϑαι, μαϑέτωσαν ὡς πᾶσα ἀποικία 

εὖ μὲν πάσχουσα τιμᾷ τὴν μητρόπολιν, ἀδικουμένη δὲ ἀλλοτριοῦται" 
οὐ γὰρ ἐπὶ τῷ δοῦλοι ἀλλ᾿ ἐπὶ τῷ ὁμοῖοι τοῖς λειπομένοις εἶναι ἐκπέμ- 

πονται. ὥ. ὡς δὲ ἠδίκουν σαφές ἐστι" προχληϑέντες γὰρ περὶ 
᾿Επιδάμνου ἐς κρίσιν πολέμῳ μᾶλλον ἢ τῷ ἴσῳ ἐβουλήϑησαν τὰ 
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ν᾽ ’ »-"Ὗ᾿ ϑιηοδ ὦ ὃν [4 «α Ἁ « - 

ἐγκλήματα μετελϑεῖν. ὃ. καὶ ὑμῖν ἔστω τι τεχμήριον ἃ πρὸς ἡμᾶς 
» - σ Ἀ , - 

τοὺς ξυγγενεῖς δρῶσιν, ὥστε ἀπάτῃ τε μὴ παράγεσϑαι ὑπ᾽ αὐτῶν, 

δεομένοις τὲ ἐκ τοῦ εὐθέος μὴ ὑπουργεῖν᾽ ὁ γὰρ ἐλαχίστας τὰς 

μεταμελείας ἐκ τοῦ χαρίζεσϑαι τοῖς ἐναντίοις λαμβάνων ἀσφαλέ- 
Δ' ᾿ 

στατος ἂν διατελοί. ΧΧΟΧΥ͂. λύσετε δὲ οὐδὲ τὰς “Τ“ακεδαιμο- 
’ . [ὦ «ς --Ὁ ,ὔ » ; » 

γίων σπονδὰς ΔΑΘΡΕΒΗΙ ἡμᾶς μηδετέρων ὄντας ξυμμάχους. 2. εἰ- 

ἴρηται γὰρ ἐν αὐταῖς τῶν Ἑλληνίδων πόλεων ἥτις μηδαμοῦ ξυμμάχεϊ 

ἐξεῖναι παρ᾽ ὁποτέρους ἂν ἀρέσκηται ἐλϑεῖν. ὃ. καὶ δεινὸν εἰ 

τοῖσδε μὲν ἀπό τε τῶν ἐνσπόνδων ἔσται πληροῦν τὰς ναῦς καὶ προσ- 
; " 5 »-» » « ,΄ ν » Ὁ 3 Ἁ - « ’ 

ἕτι καὶ ἐκ τῆς ἄλλης “Ελλάδος καὶ οὐχ ἡκιστὰ ἄπο τῶν υμετέρων 
- - σ΄ 

ὑπηκόων, ἡμᾶς δὲ ἀπὸ τῆς προκειμένης τὲ ξυμμαχίας εἴρξουσι καὶ 
ΕΣ ε - " , 2 ,ὔ Ψ 3 2 ; ’ 

ἀπὸ τῆς ἀἄλλοϑέν ποϑεν ὠφελείας, εἶτα ἐν ἀδικήματι ϑήσονται πει- 
, [ - « ΄ ᾿ ΝΟ» ᾿, 9. ὦν ς - ; 

σϑέντων ὑμῶν ἃ δεόμεϑα. 4. πολὺ δὲ ἐν πλείονι αἰτίᾳ ἡμεῖς μὴ 

πείσαντες ὑμᾶς ἕξομεν. ἡμᾶς μὲν γὰρ κινδυνεύοντας καὶ οὐκ 
5 ν » 5 [ὦ - ᾿ γ σ Ὶ ϑ - 

ἐχϑροὺς ὄντας ἀπώσεσϑε" τῶνδε δὲ οὐχ ὁπῶς κωλυται ἐχϑρῶν 
ΙΝ Μ᾿: -" - 

ὄντων καὶ ἐπιόντων γενήσεσϑε, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῆς ὑμετέρας ἀρχῆς 
, - « ’, " 

δύναμιν προσλαβεῖν περιόψεσϑε ἣν οὐ δίκαιον, ἀλλ᾿ ἢ κἀκείνων κω- 
- νκ ΩΥ » 

λύειν τοὺς ἐκ τῆς ὑμετέρας μισϑοφόρους, ἢ καὶ ἡμῖν πέμπειν καϑ' 
σ Ἃ - - - 

ὅ, τι ἂν πεισϑῆτε ὠφέλειαν, μάλιστα δὲ ἀπὸ τοῦ προφανοῦς δεξαμέ- 
-" "», 5. “ ’ , 

γους βοηϑεῖν. ὅ. πολλὰ δέ, ὥσπερ ἐν ἀρχῇ ὑπείπομεν, τὰ ξυμφέροντα 
, " σ αὐ εν" 

ἀποδείχνυμεν᾽ καὶ μέγιστον ὅτι οἵ τε αὐτοὶ πολέμιοι ἡμῖν ἦσαν, ὅπερ 
νι τ - 8, 

σαφεστάτη πίστις, καὶ οὗτοι οὐκ ἀσϑενεῖς, ἀλλ᾽ ἱκανοὶ τοὺς μετα- 
Ὶ -“ Ἀν - 

στάντας βλάψαι" καὶ ναυτικῆς καὶ οὐκ ἠπειρώτιδος τῆς ξυμμαχίας 
διδομένης οὐχ ὁμοία ἡ ἀλλοτρίωσις" ἀλλὰ μάλιστα μέν, εἰ δύνασϑε, 

’ » 39“, “ “ » ᾿ [4 σ΄ ἊΝ » 

μηδένα ἄλλον ἐᾶν κεχτῆσϑαι ναῦς εἰ δὲ μή, ὁστις ἐχυρώτατος, 

τοῦτον φίλον ἔχεν. ΧΧΧΥ͂Ι. καὶ ὅτῳ τάδε ξυμφέροντα μὲν 
δοκεῖ λέγεσϑαι, φοβεῖται δὲ μὴ δι’ αὐτὰ πειϑόμενος τὰς σπονδὰς 

᾿ ν ν » " - 

λύσῃ, γνώτω τὸ μὲν δεδιὸς αὑτοῦ ἰσχὺν ἔχον τοὺς ἐναντίους μᾶλλον 

ἰροβῆσον" τὸ δὲ ϑαρσοῦν μὴ δεξαμένου ἀσϑενὲς ὃν πρὸς ἰσχύον φοβὴ τὸ δὲ ϑαρσοῦν μὴ δεξαμένου ἀσϑενὲς ὃν πρὸς ἰσχύοντας 
μ᾿ - σ΄ ΄ 

τοὺς ἐχϑροὺς ἀδεέστερον ἐσόμενον, καὶ ἅμα οὐ περὶ τῆς Κερκύρας 
- , “Ἃ " - - ,᾿ 

γῦν τὸ πλέον ἢ καὶ τῶν ᾿ΑΙϑηνῶν βουλευόμενος, καὶ οὐ τὰ χράτιστα 
«ὦ - σ σ ’ , 

αὐταῖς προνοῶν, ὅταν ἐς τὸν μέλλοντα καὶ ὅσον οὐ παρόντα πόλεμον 

τὸ αὐτίκα περισκοπῶν, ἐνδοιάζῃ χωρίον προσλαβεῖν ὃ μετὰ μεγίστων 

καιρῶν οἰχειοῦταί τε καὶ πολεμοῦται. 2. τῆς τὲ γὰρ ᾿Ιταλίας καὶ 
-" - “ - σιϑ, 

Σικελίας καλῶς παράπλου κεῖται, ὥστε μήτε ἐκεῖϑεν ναυτικὸν ἐᾶσαι 
- 5» ᾿ - 

Πελοποννησίοις ἐπελϑεῖν, τό τὲ ἐνθένδε πρὸς τἀκεῖ παραπέμψαι; 
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; ᾽ Χ 

καὶ ἐς τἄλλα ξυμφορώτατόν ἐστι. 3. βραχυτάτῳ δ᾽ ἂν κεφαλαίῳ, 
» ν - δ ᾿ ᾿ - δ ὦ 

τοῖς τὲ ξύμπασι καὶ καϑ' ἕκαστον, τῷδ᾽ ἂν μὴ προέσϑαι ἡμᾶς μά- 
’, ᾿ » , ΥῸ ν᾿ γῳ- Ὁ ᾿ ᾿Ὶ ΠΡ Το 

ϑοιτε τρία μὲν ὄντα λόγου ἄξια τοῖς Ελλησι ναυτικά, τὸ παρ᾽ ὑμῖν 
κ ἥ  αξὸ ὁ Α ᾿ - , , ἄν οἷν , 4 

καὶ τὸ ἡμέτερον καὶ τὸ Κορινϑίων. τούτων δ᾽ εἰ περιόψεσϑε τὰ 
» ν ζ΄ - ΄ 

δύο ἐς ταὐτὸν ἐλϑεῖν καὶ Κορίνϑιοι ἡμᾶς προκαταλήψονται, Κερ- 
σ΄ 

κυραίοις τε καὶ Πελοποννησίοις ἅμα ᾿ναυμαχήσετε" δεξάμενοι δὲ 
- Ἁ - 

ἡμᾶς ἕξετε πρὸς αὐτοὺς πλείοσι ναυσὶ ταῖς ὑμετέραις ἀγωνίζεσϑαι, 
ἊΞ κ « ῳ - ᾿' « κ᾿ σ ’ Ε Ε ᾿ 

ποιαῦτα μὲν οἱ Κερκυραῖοι εἶπον" οἱ δὲ Κορίνϑιοι μετ αὐτοὺς 
τοιάδε. ᾿ 

- -Ὁ Α - 

ΧΧΧΎΙΙ. ᾿“ἰναγκαῖον Κερκυραίων τῶνδε οὐ μόνον περὶ τοῦ 
- αι - 

δέξασϑαι σφᾶς τὸν λόγον ποιησαμένων, ἀλλ: ὡς καὶ ἡμεῖς τὸ ἀδι- 
-»" Α ᾿ - - Α 

κοῦμεν καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰκότως πολεμοῦνται, μνησϑέντας πρῶτον καὶ 
« - Ἁ 2 γ᾿ σ ΑΥ 5... Ἁ Α " 3» 2 Αε 

ἡμᾶς περι ἀμφοτέρων, οὕυτῶ καὶ ἔπι τὸν ἄλλον λόγον ἱέναι, ἵνα τὴν 
κἃ - Η τ 

ἀφ᾽ ἡμῶν τε ἀξίωσιν ἀσφαλέστερον προειδῆτε, καὶ τὴν τῶνδε χρείαν 
ν Ρ} ; 3 2 ᾿Ὶ ἡ [ ’ Ἁ Α - 

μὴ ἀλογίστως ἀπώσησϑε. ὦ. φασὶ δὲ ξυμμαχίαν διὰ τὸ σῶφρον 
᾽ [4 65} " Α ΡῈ ’,΄ -" ΡῚ Ρ. ΣᾺ ’ 

οὐδενὸς πω δεξασϑαι᾿ τὸ δ᾽ ἐπὶ κακουργίᾳ καὶ οὐκ ἀρετῇ ἐπετήδευ- 
᾿ ΄ 5 ’ Γ ν .] Γλ 3 νὴ δ, 

σαν, ξύμμαχόν τὲ οὐδένα βουλόμενοι πρὸς τἀδικήματα οὐδὲ μάρτυρα 
᾿ » - Α - 

ἔχειν, οὔτε παρακαλοῦντες αἰσχύνεσϑαι. , ὃ. καὶ ἡ πόλις αὐτῶν 
σ " φ , 

ἅμα, αὐτάρκη ϑέσιν κειμένη, παρέχει αὐτοὺς δικαστὰς ὧν βλάπτουσί 
“ Ἂ " Ὁ ’ , ι ΧΑ σ ΠῚ ᾿ 

τινα, μᾶλλον ἢ κατὰ ξυνϑήκας γίγνεσϑαι, διὰ τὸ ἥκιστα ἐπὶ τοὺς 

πέλας ἐκπλέοντας μάλιστα τοὺς ἄλλους ἀνάγκῃ καταίροντας δέχε- 
5 ; “. 3 ν » 2 ΄ ιν ’ 

σϑαι. 4. κἀν τούτῳ τὸ εὐπρεπὲς ἄσπονδον, οὐχ ἵνα μὴ ξυναδικήσω- 
ς ; ’ Ρ] ᾿τ.2 Ἁ , 5 - , 

σιν ἑτέροις, προβέβληνται, ἀλλ ὅπως κατὰ μόνας ἀδικῶσι, καὶ ὅπος 
93 τ ᾿ Ἃ σι ω : ΜΡ ΡΛ ΄ , " Ἃ 
ἐν ᾧ μὲν ἂν χρατῶσι βιάζωνται, οὗ δ᾽ ἂν λάϑωσι πλέον ἔχωσιν, ἢν 

“τὰ - " 
δέ πού τι προσλάβωσιν, ἀναισχυντῶσι. ὅὄ. καίτοι εἰ ἦσαν ἄνδρες, 
σ΄ "Αἱ ΄ - κ᾿ " 
ὥσπερ φασίν, ἀγαϑοί, ὅσῳ ἀληπτότεροι ἦσαν τοῖς πέλας, τοσῷδε 

φανερωτέραν ἐξῆν αὐτοῖς τὴν ἀρετὴν διδοῦσι καὶ δεχομένοις τὰ 

δίκαια δεικνύναι. ΧΧΟΧΥΠΙ. ἀλλ᾽ οὔτε πρὸς τοὺς ἄλλους οὔτε ἐς 
« - ’, π. »ἍἉ ᾿ » ΕῚ [ον ϑ ᾿Ὶ εὖ 8, 

ἡμᾶς τοιοίδε εἰσίν, ἄποικοι δὲ ὁντὲ: ἀφεστᾶσί τὲ διὰ παντὸς καὶ 

γῦν πολεμοῦσι, λέγοντες ὡς οὐκ ἐπὶ τῷ κακῶς πάσχειν ἐκπεμφϑείη- 
« - Ἁ ΕΓ] 3 ’ 8 - ςἐ ν ᾿ δ. ,» ἣ 

σαν. ὦ. ἡμεῖς δὲ οὐδ᾽ αὐτοί φαμεν ἐπὶ τῷ ὑπὸ τούτων ὑβρίζεσϑαι 
κατοικίσαι, ἀλλ᾿ ἐπὶ τῷ ἡγεμόνες τὲ εἶναι καὶ τὰ εἰκότα ϑαυμάζε- 

͵ 3 « “- δ » , -Ὕ μι - ἈΝ (λ [᾿ μὴ 

σϑαι. ὁ, αἱ γοῦν ἄλλαι ἀποικίαι. τιμῶσιν ἡμᾶς καὶ μάλιστα ὑπὸ 
ἀποίκων στεργόμεϑα. 4. καὶ δῆλον ὅτι, εἰ τοῖς πλέοσιν ἀρέσκον- 

τές ἐσμεν, τοῖσδ᾽ ἂν μόνοις οὐκ ὑρϑῶς ἀπαρέσχοιμεν, οὐδ᾽ ἐπιστρα- 

τεύοιμεν ἐκπρεπῶς μὴ καὶ δι αἡη ερόντως τι ἀδικούμενοι. ὅ, καλὸν 
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δ᾽ με 5 ἢ. «6 ’ - ὃ Α “' ἀν ϑρίς , Σ “ ΓΝ Ὁ 

ἢν, εἰ καὶ ἡμαρτάνομεν, τοῖσδε μὲν εἶξαι τῇ ἡμετέρᾳ ὀργῇ, ὑμῖν 
Ν 5 ᾿ ͵ ς , ’ σ ν 

δὲ αἰσχρὸν βιάσασϑαι τὴν τούτων μετριότητα. Θ. ὕβρει δὲ και 
3. ’ ’ " 3 «ς 5: 4 ε ’ ΝΣ ΄, 

ἐξουσίᾳ πλούτου πολλὰ ἕς ἡμᾶς ἄλλα τὸ ἡμαρτήκασι, καὶ ᾿Επίδα- 
. ΄ ΓΥ - “ 

μρον ἡμετέραν οὖσαν κακουμένην μὲν οὐ προσεποιοῦντο, ἐλϑόντων δὲ 
- , ᾽ . 

ἡμῶν ἐπὶ τιμωρίᾳ ἑλόντες βίᾳ ἔχουσ. ΧΧΆΧΤΙΧ, καί φασι δὴ 
’, - σ «. Ν 

δίκῃ πρότερον ἐθελῆσαι κρίνεσϑαι, ἥν γε οὐ τὸν προὔχοντα καὶ ἐκ 
- » - Φ ’ - - τ , Ἁ Ψ- " 

τοῦ ἀσφαλοῦς προκαλούμενον λέγειν τι δοκεῖν δεῖ, ἀλλὰ τὸν ἐς ἴσον 
. ᾿) ," 

τά τὸ ἔργα ὁμοίως καὶ τοὺς λόγους πρὶν διαγωνίζεσϑαι καϑιστώντα. 
- ν - Α 

2. οὗτοι δ᾽ οὐ πρὶν πολιορκεῖν τὸ χωρίον, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἡγήσαντο 
΄“ Ἁ ᾿ " - 

ἡμᾶς οὗ περιόψεσϑαι, τότε καὶ τὸ εὐπρεπὲς τῆς δίκης παρέσχοντο. 
-“ σ -“ Ν ΕῚ -» 

καὶ δεῦρο ἥκουσιν οὐ τἀκεῖ μόνον αὐτοὶ ἁμαρτόντες, ἀλλὰ καὶ ὑμᾶς 
- - »- - 4 ΄ 2, 

νῦν ἀξιοῦντες οὐ ξυμμαχεῖν ἀλλὰ ξυναδικεῖν καὶ διαφόρους ὄντας 
τῇ - ᾿ . σ ΑἹ ἡμῖν δέχεσϑαι σφᾶς" ὅ. οὺς χρῆν ὅτε ἀσφαλέστατοι ἦσαν, τότε 

τ - ᾿ Ε ἰ φ 3 

προσιέναι, καὶ μὴ ἐν ᾧ ἡμεῖς μὲν ἠδικήμεϑα, οὗτοι δὲ κινδυνεύουσι, 
- - - - ΄ - 

μηδ᾽ ἐν ᾧ ὑμεῖς τῆς τε δυνάμεως αὐτῶν τότε οὐ μεταλαβόντες τῆς 
- Α - - 

ὠφελείας νῦν μεταδώσετε, καὶ τῶν ἁμαρτημάτων ἀπογενόμενοι τῆς 
ΞΕ: -- ς ἩΑῬ Α " ν ἴω ’ὔ "ἡ , " ’ 

ἀφ᾽ ἡμῶν αἰτίας τὸ ἰσον ἕξετε, πάλαι δὲ κοινώσαντας τὴν δύναμιν 
" ᾿ δε ’, » ς ᾿ ᾽ 3 , ν 

κοινὰ καὶ τὰ ἀποβαίνοντα ἔχειν. ΧΙ. ὡς μὲν οὖν αὐτοί τε μετὰ 
, Α 

προσηκόντων ἐγκλημάτων ἐρχόμεϑα καὶ οἵδε βίαιοι καὶ πλεονέκται 
Α « Ν “Ἃ ͵ - εἰσὶ δεδήλωται" 2. ὡς δὲ οὐκ ἂν δικαίως αὐτοὺς δέχοισϑε μαϑεῖν 

ν “ 3 - -" » 

χρή. εἰ γὰρ εἴρηται ἐν ταῖς σπονδαῖς ἐξεῖναι παρ᾽ ὁποτέρους τις 
- ᾽ ’ὔ ΄ ’ 5 -»Ἢ 5 - δε δ 4... 

τῶν ἀγράφων πόλεων βούλεται ἐλϑεῖν, οὐ τοῖς ἐπὶ βλάβῃ ἑτέρων 
»» « ’ 3 ’, 3 δ΄ δι ΓΑΕ Ὶ ΕῚ - ΕῚ 

ἰοῦσιν ἡ ξυνϑήκχη ἐστίν, ἀλλ᾿ ὅστις μὴ ἄλλου αὑτὸν ἀποστερῶν ἄσφα- 
»" ἈΦ’ Ὁ’ " -ὕὦ -» ͵ 

λείας δεῖται, καὶ ὅστις μὴ τοῖς δεξαμένοις, εἰ σωφρονοῦσι, πόλε- 
Χ “- ς » -» 

μὸν ἀντ᾽ εἰρήνης ποιήσει" ὃ νῦν ὑμεῖς μὴ πειϑόμενοι ἡμῖν πάϑοιτε 
» Σ ; -“ ’, » ’ μ δ ᾿] Ἧ; ΠΈΣΕ, -» ἄν. ὃ. οὐ γὰρ τοῖσδε μόνον ἐπίκουροι ἂν γένοισϑε, ἀλλὰ καὶ ἡμῖν 

Α ΄ ““ Ὕ Ἅ 

ἀντὶ ἐνσπόνδων πολέμιοι. ἀνάγκη γάρ, εἰ ἴτε μετ᾽ αὐτῶν, καὶ ἀαμύ- 
», - ΄ ΄ ’, , ΄ 

γεσϑαι μὴ ἄνευ ὑμῶν τούτους. 4. καίτοι δίκαιοί γ ἐστὲ μάλιστα 
᾿ Ε ᾿ “ ᾽, μὲν ἐχποδὼν στῆναι ἀμφοτέροις" εἰ δὲ μή, τοὐναντίον ἐπὶ τούτους 

ας. -" », ἃ γ ’ ’ ΠΣ ’ Ε] - ᾿ μεϑ' ἡμῶν ἱέναι" Κορινϑίοις μέν γε ἔνσπονδοί ἐστε, Κερκυραίοις 
Α Ἁ ᾽ » - δὲ οὐδὲ δί ἀνακωχῆς πώποτ᾽ ἐγένεσϑε" καὶ τὸν νόμον μὴ καϑι- 

᾿ “ . . Ε , , γῳων , τ σταναι ὡστε τοὺς ἑτέρων ἀφισταμένους δέχεσθαι. ὅ. οὐδὲ γὰρ ἡμεῖς 
᾿ ᾽ ’ -" ’ ᾽ ’ ΄ - “Σαμίων ἀποστάντων ψῆφον προσεϑέμεϑα ἐναντίαν υμῖν, τῶν 

ἄλλων [Πεὴ γνησίων δίχα ἐ ν δ πο πο ἰξηνω ἄλλων Πελοποννησίων δίχα ἐψηφισμένων εἰ χρὴ αὐτοῖς ἀμύνειν, 
-" ΝῚ ’ 4 ; φανερῶς δὲ ἀντείπομεν τοὺς προσήκοντας ξυμμάχους αὐτόν τινα 

΄ω . 5 " ᾿ ΄ - ΄ ΄ κολάζειν. θ. εἰ γὰρ τοὺς κακόν τι δρῶντας δεχόμενοι τιμωρήσετε, 
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- ν «α - » 5. ; δ οὄὕϑδὲς ’, Ἂ ᾿] 

φανεῖται καὶ ἃ τῶν ὑμετέρων οὐκ ἐλάσσω ἡμῖν πρόσεισι, καὶ τὸν 
, πόθ. 6. ,.ὼ» 3 -Φ ζ}} ἢν. 1.5 οὐ ΔΊΝ -" ϑή Χ1. ὃ ΄ 

νόμον ἐφ᾽ ὑμῖν αὐτοῖς μᾶλλον ἢ ἐφ᾽ ἡμῖν ϑήσετε. . δικαιώ- 
ν ἣΨ᾿ ΄ ν « “«. μι « " Ά. κ « ’ 

ματὰ μὲν οὖν τάδε πρὸς ὑμᾶς ἔχομεν, ἱκανὰ κατὰ τοὺς Ελλήνων 
δ, ΔοΣΣ ’ , «“ . 

τόμους, παραίνεσιν δὲ καὶ ἀξίωσιν χάριτος τοιάνδε, ἣν οὐκ ἐχϑροὶ 
μὲ σ ΄ ΤῸ Ἂ » ᾿ΑΗ͂ΡΝ ὙΑῸ] - ᾽ “« 
ὄντες ὥστε βλάπτειν, οὐδ᾽ αὖ φίλοι ὠστ' ἐπιχρῆσϑαι, ἀντιδοϑῆναι 

ἡμῖν ἐν τῷ παρόντι φαμὲν χρῆναι. 2. νεῶν γὰρ μακρῶν σπανίσαν- 
» . ἕ , κ᾿ 

τές ποτὲ πρὸς τὸν «Αἰγινητῶν ὑπὲρ τὰ Μηδικὰ πόλεμον, παρὰ 
, - Α σ δ κε 5 

Κορινϑίων εἴκοσι ναῦς ἐλάβετε" καὶ ἡ εὐεργεσία αὑτὴ τὲ καὶ ἡ ἃς 
τῶ δὰ “ , 

“Σαμίους, τὸ δὶ ἡμᾶς Πελοποννησίους αὐτοῖς μὴ βοηϑῆσαι, παρέ- 
« - 3 - ν 9 ; ᾿ 3 3 Ν 

σχεν ὑμῖν «Αἰγινητῶν μὲν ἐπικράτησιν, Σαμίων δὲ κόλασιν, ὃ. καὶ 
- , , ἐν καιροῖς τοιούτοις ἐγένετο οἷς μάλιστα ἄνϑρωποι, ἐπ᾿ ἐχϑροὺς 

τοὺς σφετέρους ἰόντες, τῶν πάντων ἀπερίοπτοί εἰσι παρὰ τὸ νικᾶν. 
- - Υ' Ε - 

φίλον τε γὰρ ἡγοῦνται τὸν ὑπουργοῦντα, ἢν καὶ πρότερον ἐχϑρὸς ἢ, 
νἋ , . 

πολέμιόν τε τὸν ἀντιστάντα, ἢν καὶ τύχῃ φίλος ὦν, ἐπεὶ καὶ τὰ 
»»"ν - ΄,ὔ . , “ “- ΑΝ ς γ΄ Ἕ 

οἰκεῖα χεῖρον τίϑενται φιλονεικίας ἕνεκα τῆς αὐτίκα. ΧΊΜΠΠ. ὧν 
ΝΥ ’, " 

ἐνθυμηϑέντες, καὶ νεώτερός τις παρὰ πρεσβυτέρου αὐτὰ μαϑών, 

ἀξιούτω τοῖς ὁμοίοις ἡμᾶς ἀμύνεσϑαι, καὶ μὴ νομίσῃ δίκαια μὲν 
τάδε λέγεσϑαι, ξύμφορα δέ, εἰ πολεμήσει, ἄλλα εἶναι. ὦ, τό τὲ 

κ᾿ 3 δ υ τῶ ΄ « ΄ ΄ “ 

γὰρ ξυμφέρον, ἐν ᾧ ἄν τις ἐλάχιστα ἁμαρτάνῃ, μάλιστα ἕπεται" 
τ ν ν [ " ’ “« ε μαμὲ -" - ’ 

καὶ τὸ μέλλον τοῦ πολέμου, ᾧ φοβοῦντες ὑμᾶς Κερκυραῖοι κελεύ- 

οὐὔσιν ἀδικεῖν, ἐν ἀφανεῖ ἔτι κεῖται, καὶ οὐκ ἄξιον ἐπαρϑέντας αὐτῷ 
. Ψ Ἧ Ν Ε] , Α Γὰ Γ. , 

φανερὰν ἔχϑραν ἤδη καὶ οὐ μέλλουσαν πρὸς Κορινϑίους κτήσασϑαι, 

τῆς δὲ ὑπαρχούσης πρότερον διὰ Μεγαρέας ὑποψίας σῶφρον 
ὑφελεῖν μᾶλλον. ὃ. ἡ γὰρ τελευταία χάρις καιρὸν ἔχουσα, κἂν 
3 ἣὰ Ἵ Δ -᾿ » - σ΄ - 

ἐλάσσων ἢ, δύναται μεῖζον ἔγκλημα λῦσαι. 4. μηδ᾽ ὅτι ναυτικοῦ 
, Ά ’, ΄ ᾽ ᾿ ᾿ ν ν » - 

ξυμμαχίαν μεγάλην διδόασι, τούτῳ ἐφέλκεσϑε. τὸ γὰρ μὴ ἀδικεῖν 
’ Ἃ - - 

τοὺς ὁμοίους ἐχυρωτέρα δύναμις, ἢ τῷ αὐτίκα φανερῷ ἐπαρϑέντας 

διὰ κινδύνων τὸ πλέον ἔχειν. ΧΤ.11ΠΠ. ἡμεῖς δὲ περιπεπτωκότες οἷς 
- ῚῚ 2 

ἐν τῇ “Τακεδαίμονι αὐτοὶ προείπομεν, τοὺς σφετέρους ξυμμάχους 
αὐτόν τινὰ κολάζειν, νῦν παρ᾽ ὑμῶν τὸ αὐτὸ ἀξιοῦμεν κομίζεσϑαι, 

καὶ μὴ τῇ ἡμετέρᾳ ψήφῳ ὠφεληϑέντας τῇ ὑμετέρᾳ ἡμᾶς βλάψαι. 

2, τὸ δ᾽ ἴσον ἀνταπόδοτε, γνόντες τοῦτον ἐκεῖνον εἶναι τὸν καιρόν, ἐν 
ἘΚ « -. , , Ναὶ ὦ " » , Π ᾿ . 
ᾧ ὅ τε ὑπουργῶν φίλος μάλιστα καὶ ὁ ἀντιστὰς ἐχϑρός. 8. καὶ Κερ- 

κυραίους τούσδε μήτε ξυμμάχους δέχεσϑε βίᾳ ἡμῶν μήτε ἀμύνετε 
- γ᾽ -“ Α ΄ - 

αὐτοῖς ἀδικοῦσι. 4. καὶ τάδε ποιοῦντες τὰ προσήκοντά τὲ δράσετϑ 
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" 4) ,.Ἷ ΄ -»- - - Α 

καὶ τὰ ἄριστα βουλεύσεσϑε ὑμῖν αὐτοῖς. τοιαῦτα δὲ καὶ οἱ Κυρίν- 
ϑιοι εἶπον. 

- Ἁ 

ΧΊΙΗΥ. ᾿ϑηναῖοι δὲ ἀκούσαντες ἀμφοτέρων, γενομένης καὶ 
ν - Χ τ “ , 

δὶς ἐκκλησίας, τῇ μὲν προτέρᾳ οὐχ ἧσσον τῶν Κορινϑίων ἀπεδέξαν- 
᾿ ᾿ - ε 

τὸ τοὺς λόγους, ἐν δὲ τῇ ὑστεραίᾳ μετέγνωσαν Κερκυραίοις ξυμμα- 
" σ , 

χίαν μὲν μὴ ποιήσασϑαι, ὥστε τοὺς αὐτοὺς ἐχϑροὺς καὶ φίλους 
» 5 ν 5... », Φ᾽ 3 ᾿ [4 ε -»- νομίζειν, εἰ γὰρ ἐπὶ Κόρινϑον ἐκέλευον σφίσιν οἱ Κερκυραῖοι ξυμ- 

τς ῳ Ἁ -“ 

πλεῖν, ἐλύοντ᾽ ἂν αὐτοῖς αἱ πρὸς Πελοποννησίους σπονδαί, ἐπιμα- 
’ δὴ ὦ ’ - ἂι ’ -" Ὁ. ΕἘΡῚ ’ » ν᾿ 

χίαν δὲ ἐποιήσαντο τῇ ἀλλήλων βοηϑεῖν, ἐάν τις ἐπὶ Κέρκυραν ἴῃ ἢ 
)] 

᾿ϑήνας ἢ τοὺς τούτων ξυμμάχους. 2. ἐδόκει γὰρ ὃ πρὸς Πελο- 
’, Α ᾿ - 

ποννησίους πόλεμος καὶ ὡς ἔσεσϑαι αὐτοῖς, καὶ τὴν Κέρχυραν 
ἐβούλοντο μὴ προέσϑαι Κορινϑίοις ναυτικὸν ἔχουσαν τοσοῦτον, 
;- , ᾿ σ ’ ᾽ Ὶ 3 , σ Ε] , 

ξυγχρούειν δὲ ὁτι μάλιστα αὐτοὺς ἀλλήλοις, ἵνα ἀσϑενεστέροις 
- ΄ , ᾿" » ᾿ 

οὖσιν, ἤν τι δέῃ, Κορινϑίοις τε καὶ τοῖς ἄλλοις ναυτιχὸν ἔχουσιν ἐς 
- ΄ Α - ’ 

πύλεμον καϑιστῶνται. ὃ. ἅμα δὲ τῆς τε ᾿Ιταλίας καὶ Σικελίας 
καλῶς ἐφαίνετο αὐτοῖς ἡ νῆσος ἐν παράπλῳ κεῖσϑαι. 

- ᾿ Ἐξ 
ΧΤΥ͂. Τοιαύτῃ μὲν γνώμῃ οἱ ᾿Α'ϑηναῖοι τοὺς Κερχυραίους 

Ὁ κ - ,ὔ 3 ΄ ᾿ φῷἷ ἦν 

προσεδέξαντο, καὶ τῶν Κορινϑίων ἀπελϑόντων οὐ πολὺ ὕστερον 
δέκα ναῦς αὐτοῖς ἀπέστειλαν βοηϑούς. 2. ἐστρατήγει δὲ αὐτῶν 

᾽, " « 

“«Πωκεδαιμόνιός τε ὁ Κίμωνος καὶ Διότιμος ὁ Στρομβίχου καὶ 
Πρωτέας ὁ ᾿Ἐπικλέους. προεῖπον δὲ αὐτοῖς μὴ ναυμαχεῖν Κοριν- ς 

᾽ Ἃ ; 5... »΄ῷ ’ Ἁ , 3 , “οὖν 

ϑίοις, ἢν μὴ ἐπι Κέρκυραν πλέωσι, καὶ μέλλωσιν ἀποβαίνειν ἢ ἕς 
- [4 

τῶν ἐχείνων τι χωρίων" 98. οὕτω δὲ κωλύειν κατὰ δύναμιν. προ- 
τὼ - - κ ι - 
εἶπον δὲ ταῦτα τοῦ μὴ λύειν ἕνεκα τὰς σπονδάς. αἱ μὲν δὴ νῆες 
ἀφικνοῦνται ἐς τὴν Κέρχυραν. 

ΧΗ Υ͂Ι. Οἱ δὲ Κορίνϑιοι, ἐπειδὴ αὐτοῖς παρεσκεύαστο, ἔπλεον 
“28 κ᾿ ᾿ὔὕ,͵ ᾿ , δι. , με ΡΟ ’ 

ἐπι τὴν Κέρκυραν ναυσὶ πεντήκοντα καὶ ἑκατον. ἤσαν δὲ ᾿Ηλείων 
ν ᾿ ΄ ν -, 

μὲν δέκα, Μεγαρέων δὲ δώδεκα καὶ «“Ζευκαδίων δέχα, ΑΙ μπρακιωτῶν 
Ἁ , ’ ᾿, - ’ ; 

δὲ ἑπτὰ καὶ εἴκοσι καὶ ᾿“ἰνακτορίων μία, αὐτῶν δὲ Κορινϑίων ἐνενή- 
“ Α " , ΄ 

κοντα. 2. στρατηγοὶ δὲ τούτων ἦσαν μὲν καὶ κατὰ πόλεις ἑκά- 
στων, Κορινϑίων δὲ (Ξενοχλείδης ὁ Εὐθυκλέους πέμπτος αὐτός. 

9, ἐπειδὴ δὲ προσέμιξαν τῇ κατὰ Κέρκυραν ἠπείρῳ ἀπὸ “ευκάδος 
πλέοντες, ὁρμίζονται ἐς Χειμέριον τῆς Θεσπρωτίδος γῆς. 4. ἔστι 

4 ’, Α , έ ᾿ Ν “« - » ΄ 32 ἀὴρ. 9 ΄ 

δὲ λιμήν, καὶ πόλις ὑπὲρ αὐτοῦ κεῖται ἄπο ϑαλάσσης ἐν τῇ Ελαια- 
- ,ὔ Ε] [4 νὉ ν Ε] ᾽ , Ε] ’ 

τιδι τῆς Θεσπρωτίδος ᾿Εφύρη. ἔξεισι δὲ παρ᾽ αὑτὴν ᾿“χερουσία 
- Ε] ’ ᾿ 

λίμνη ἐς ϑάλασσαν. διὰ δὲ τῆς Θεσπρωτίδος ᾿“Ιχέρων ποταμὸς 
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ε}ὔ ᾿ [ ΕῚ ΕἸ Ἷ Ἅ.55 κα Α κ ΕῚ ’ ᾿ ε»" Α ΠῚ 

ὑέων ἐσβαλλει ἕς αὐτὴν, ἀφ᾽ οὐ καὶ τὴν ἐπωνυμίαν ἔχει. ῥεῖ δὲ καὶ 
΄ ᾿ τ 

Θύαμις ποταμός, ὁρίζων τὴν Θεσπρωτίδα καὶ Κεστρίνην, ὧν ἐντὸς 
« ᾽» 3 ᾿ , « Ἁ με " , »" 32 , 

ἡ ἄκρα ἀνέχει τὸ Χειμέριον. ὃ. οἱ μὲν οὖν Κορίνϑιοι τῆς ἠπείρου 
- , Α ᾿ 

ἐνταῦϑα ὁρμίζονταί τε καὶ στρατόπεδον ἐποιήσαντο. 
᾿ -“ ε “4 

ΧΙ]. Οἱ δὲ Κερκυραῖοι ὡς ἤσϑοντο αὐτοὺς προσπλέοντας, 
’, ’ Δ « κ - τ ΜἽ ᾿ ." Ε ῃ 

πληρώσαντες δέκα καὶ ἑκατὸν ναῦς, ὧν ἦρχε Μεικιάδης καὶ “4 ἰσιμί- 

δης καὶ Εὐρύβατος, ἐστρατοπεδεύσαντο ἐν μιᾷ τῶν νήσων αἵ καλοῦν- 
ον ᾿ - - 

ται Σύβοτα" καὶ αἱ ᾿Αττικαὶ δέκα παρῆσαν. 2. ἐπὶ δὲ τῇ “4ευ- 
΄, Ε] »" ἥω, Αἱ ἃ ’, “ ᾿ " " , , « - 

κίμνῃ αὐτοῖς τῷ ἀκρωτηρίῳ ὁ πεζὸς ἣν καὶ Ζακυνϑίων χίλιοι ὁπλῖ- 
" »" Ν -» ΄΄ - 

ται βεβοηϑηκότες. 3. ἦσαν δὲ καὶ τοῖς Κορινϑίοις ἐν τῇ ἠπείρῳ 
Α - ΄ ΄ « " ’ 3 - 

πολλοῖ τῶν βαρβάρων παραβεβοηϑηκότες. οἱ γὰρ ταύτῃ ἠπειρῶται 

ἀεί ποτε αὐτοῖς φίλοι εἰσίν. 
ἈΝ - ἦ΄- ΄ 

ΧΗΥΠΙ. ᾿Ἐπειδὴ δὲ παρεσκεύαστο τοῖς Κορινϑίοις, λαβόντες 
- - ’΄ Α «. - 

τριῶν ἡμερῶν» σιτία ἀνήγοντο ὡς ἐπὶ ναυμαχίαν ἀπὸ τοῦ Χειμερίου 
΄ ΠΑ - - - 

ψυχτός, καὶ ἅμα ἕῳ πλέοντες καϑορῶσι τὰς τῶν Κερκυραίων ναῦς 
΄ δ 8... ἃ -" ΄ « ν - 5 , 

μετεώρους τὲ καὶ ἐπὶ σφᾶς πλεούσας. 2. ὡς δὲ κατεῖδον ἀλλήλους, 
; ν" Ἁ , 

ἀντιπαρετάσσοντο, ἐπὶ μὲν τὸ δεξιὸν κέρας Κερκυραίων αἱ ᾿“ ττικαὶ 
- δι " - - “- Ἂ 

γῆες, τὸ δὲ ἄλλο αὐτοὶ ἐπεῖχον τρία τέλη ποιήσαντες τῶν νεῶν, ὧν 
- - - ΄ Τ᾽ [2 ν » ΄ 

ἦρχε τριῶν στρατηγῶν ἑκάστου εἷς. 8. οὕτω μὲν Κερκυραῖοι ἐτά- 
᾿ ν Ἁ Α - 

ξαντο. Κορινϑίοις δὲ τὸ μὲν δεξιὸν κέρας αἱ Μεγαρίδες νῆες εἶχον 
" κ , ᾿ ᾿ Α κι ᾿ οἰ ει « 

καὶ αἱ ᾿“Ιμπρακιώτιδες᾽" κατὰ δὲ τὸ μέσον οἱ ἄλλοι ξύμμαχοι ὡς 
΄ Ν ’ ᾿ - - - 

ἕκαστοι" εὐώνυμον δὲ κέρας αὐτοὶ οἱ Κορίνϑιοι, ταῖς ἄριστα τῶν 
- ; .] ἈΝ Ε] ’ ᾿ Α Ὁ ᾿] - ἣν» 

νεῶν πλεούσαις, κατὰ τοὺς ᾿ϑηναίους καὶ τὸ δεξιὸν τῶν Κερκυ- 
ραίων εἶχον. 

᾿ -" » 
ΧΙΙΧ,. ἐΞυμμίξαντες δὲ ἐπειδὴ τὰ σημεῖα ἑκατέροις ἤρϑη 

΄ 3, ᾿ - 

ἐναυμάχουν, πολλὸυς μὲν ὁπλίτας ἔχοντες ἀμφότεροι ἐπὶ τῶν κατα- 
Ἁ ’ ν ΄ - - 

στρωμάτων, πολλοὺς δὲ τοξότας τε καὶ ἀκοντιστάς, τῷ παλαιῷ 
" Ψ , 

τρύπῳ ἀπειρότερον ἔτι παρεσκευασμένοι. ἅ. ἣν τὲ ἡ ναυμαχία καρ 
- - ᾿ ; 

τερά τῇ μὲν τέχνῃ οὐχ ὁμοίως, πεζομαχίᾳ δὲ τὸ πλέον προσφερὴς 
οὖσα. 8. ἐπειδὴ γὰρ προσβάλλοιεν ἀλλήλοις, οὐ ῥᾳδίως ἀπελύον τὸ 

,“}» - - « » , ᾿ μᾺ 
ὑπότε πλήϑους καὶ ὄχλου τῶν νεῶν, καὶ μᾶλλον τι πιστεύοντες τοίς 

- ,’ » 

ἐπὶ τοῦ καταστρώματος ὁπλίταις ἐς τὴν νίνην, οἱ καταστάντες ἐμά- 
« - - - , Ε Ε κε » . πὰ 

χοντο ἡσνυχαζουσῶν τῶν νεῶν. διέκπλοι δ᾽ οὐκ σαν, ἀλλὰ ϑυμῷ 
’ ᾿ - Ἁ -} 

καὶ ῥώμῃ τὸ πλέον ἐναυμάχουν ἢ ἐπιστήμῃ. 4. πανταχῆ μὲν οὖν 
" , " , τὺ « ᾽, νι 4 δι᾿ ϑ' σἷν 

πολὺς ϑόρυβος καὶ ταραχωδὴς ἦν ἡ ναυμαχία, ἐν ἢ αἱ ᾿Αττικαὶ νῆες 
΄ - » , Ἁ » 

παραγιγνόμεναι τοῖς Ιερκυραίοις, εἰ πη πιέζοιντο, φόβον μὲν παρεῖ- 
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- 3 ’ ᾿ νὴ ᾽ - 3 » ε Α κ 

χον τοῖς ἐναντίοις, μάχης δὲ οὐκ ἤρχον, δεδιότες οἱ στρατηγοὶ τὴν 
νε - 3 ’ ΄ Ἁ " ; ’ - 

πρόῤῥησιν τῶν ᾿ϑηναίων. ὅ. μάλιστα δὲ τὸ δεξιὸν κέρας τῶν 
΄ » , ᾿ ΄ 

Κορινϑίων ἐπόνει᾽ οἱ γὰρ Κερκυραῖοι εἴκοσι ναυσὶν αὐτοὺς τρεψά- 
μένοι καὶ καταδιώξαντες σποράδας ἐς τὴν ἤπειρον, μέχρι τοῦ στρα- 

- Ἁ 

τοπέδου πλεύσαντες αὐτῶν καὶ ἐπεκβάντες ἐνέπρησάν τὲ τὰς σχηνὰς 
΄ ἰ Α Ξ 

ἐρήμους καὶ τὰ χρήματα διήπρασαν. 0. ταύτῃ μὲν οὖν οἱ Κορίν- 
ὌΝ 6 ’ « τὰ ἰ ᾿ « - Ε ’ [4 ᾿ 

οϑιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι ἡσσῶντο τε καὶ οἱ Κερκυραῖοι ἐπεχράτουν. ἧ δὲ 
Ύ 4 πα εχ , 3... ᾿ -» ὑ , δι: 5. » 

αὐτοι ἤσαν οἱ Κορίνϑιοι, ἐπι τῷ εὐωνύμῳ, πολὺ ἐνίκων, τοῖς Κερκυ- 

ραίοις τῶν εἴκοσι νεῶν ἀπὸ ἐλάσσονος πλήϑους ἐκ τῆς διώξεως οὐ 
- «ς .“ -»" Ὁ - Α ’ , παρουσῶν. 7. οἱ δ᾽ ᾿ϑηναῖοι ὁρῶντες τοὺς Κερκυραίους πιεζομέ- 

- Ἅ - 

φους μᾶλλον ἤδη ἀπροφασίστως ἐπεκούρουν, τὸ μὲν πρῶτον ἀπεχό- 
σ ὌΝ 2} ΠΑΥ͂ΣΨΕΙ ΟΥ̓ δὲ « δι 5... Κ λ “- , 

μενοι ὥστε μὴ ἐμβάλλειν τινί" ἐπεὶ δὲ ἡ τροπὴ ἐγένετο λαμπρῶς καὶ 
Ξ. ἢ « , ΄ " Η - »ἭἬΆ »ν Ν , 

ἐνέκειντο οἱ Κορίνϑιοι, τοτὲ δὴ ἕργου πᾶς εἴχετο ἤδη καὶ διεκέκριτο 
᾽ Α »Ν 3 ὦ ’ » “- Ἄ ΄ σ 5 -" 2 ’ 

οὐδὲν ἔτι, ἀλλὰ ξυνέπεσεν ἐς τοῦτο ἀνάγκης, ὥστε ἐπιχειρῆσαι ἀλλή- 
Α “- ᾿ - 

λοις τοὺς Κορινϑίους καὶ ᾿4ϑηναίους. 1. τῆς δὲ τροπῆς γενομένης 

οἱ Κορίνϑιοι τὰ σκάφη μὲν οὐχ εἷλκον ἀναδούμενοι τῶν νεῶν ἃς 
καταδύσειαν, πρὸς δὲ τοὺς ἀνθρώπους ἐτράποντο φονεύειν διεχπλέ- 

- ἋΝ -" -“΄ 

οντὲς μᾶλλον ἢ ζωγρεῖν" τούς τὲ αὑτῶν φίλους, οὐκ αἰσϑόμενοι ὅτι 
σ΄ ν - - - " -“ 

ἥσσηντο οἱ ἐπὶ τῷ δεξιῷ κέρᾳ, ἀγνοοῦντες ἔκτεινον. Ὡ, πολλῶν γὰρ 
- - ΦὋ - - 

γεῶν οὐσῶν ἀμφοτέρων καὶ ἐπὶ πολὺ τῆς ϑαλάσσης ἐπεχουσῶν, 
᾽ ῃ ᾿ » ΄ Αὐὐόντε ᾿ ᾿ ᾿ » Ξ 
ἐπειδὴ ξυνέμιξαν ἀλλήλοις, οὐ ῥᾳδίως τὴν διάγνωσιν ἐποιοῦντο 

» 5 ᾿ “ σ 
ὁποῖοι ἐκράτουν ἢ ἐκρατοῦντο. ναυμαχία γὰρ αὕτη Ἕλλησι πρὸς 
σ - ΄ , - - 

ἔλληνας νεῶν πλήϑει μεγίστη δὴ τῶν πρὸ ἑαυτῆς γεγένηται. 
5 ᾿ } ΄ -» 9, ἐπειδὴ δὲ κατεδίωξαν τοὺς Κερκυραίους οἱ Κορίνϑιοι ἐς τὴν γῆν, 

κ ᾿- , ν ΄ πρὸς τὰ ναυάγια καὶ τοὺς νεχροὺς τοὺς σφετέρους ἐτράποντο, καὶ 
- 5» δ 

τῶν πλείστων ἐχράτησαν ὥστε προσκχομίσαι πρὸς τὰ Σύβοτα, οἷ 
2 -" « Α - - ΄ ᾿ 

αὑτοῖς ὃ κατὰ γῆν στρατὸς τῶν βαρβάρων προσεβεβοηϑήκει. ἔστι 
᾿ . , “- Ρ - ᾿ 

δὲ τὰ Σύβοτα τῆς Θεσπρωτίδος λιμὴν ἔρημος. 4. τοῦτο δὲ ποιή- 
-} Ε - ΄ -» σαντες αὖϑις ἀϑροισϑέντες ἐπέπλεον τοῖς Κερκυραίοις. οἱ δὲ ταῖς 

.κ το ΟῚ » . - » ᾿ 
πλοῖμοις καί ὁσαι ἤσαν λοιπαὶ μετὰ τῶν ᾿ΑΤττικῶν νεῶν καὶ αὐτοὶ 
2 [ἀ ’ - - - 

ἀντέπλεον, δείσαντες μὴ ἐς τὴν γῆν σφῶν πειρῶσιν ἀποβαίνειν. 
[ γὃ δὲ Ἔ. 2 " Ν 3 ; 5 -" « » ) ’ Ἁ « . ἤδη δὲ ἣν ὄψε καὶ ἐπεπαιώνιστο αὐτοῖς ὡς ἐς ἐπίπλουν, καὶ οἱ 

ϑῳ -»" 

Κορίνϑιοι ἐξαπίνης πρύμναν ἐκρούοντο, κατιδόντες εἴκοσι ναῦς 
ἴω «4 Ὁ - ᾿ 

᾿ϑηναίων προσπλεούσας" ἃς ὕστερον τῶν δέκα βοηϑοὺς ἐξέπεμ- 
8.1.3. »" σ -" .- 

ψαν οἱ ᾿4ϑηναῖοι, δείσαντες, ὅπερ ἐγένετο, μὴ νικηϑῶῦσιν οἱ Κερκυ 
- ᾿ - Δ Ἥ ΄ 

ραῖοι καὶ αἱ σφέτεραι δέκα νῆες ὀλίγαι ἀμύνειν ὦσι. 1.1. ταύτας 
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κι; φ“" Α -" 

οὖν προϊδόντες οἱ Κορίνϑιοι, καὶ ὑποτοπήσαντες ἀπ᾿ ᾿41ϑηνῶν εἶναι, 
3 σ ΠΣ ᾽ Ν , «ς ΄ “ Δ , 

οὐχ ὁσὰς ἑώρων ἀλλὰ πλείους, ὑπανεχώρουν. 2. τοῖς δὲ Κερκυραί- 

οις, ἐπέπλεον γὰρ μᾶλλον ἐκ τοῦ ἀφανοῦς, οὐχ ἑωρῶντο, καὶ ἐθαύ- 
μαζον τοὺς Κορινϑίους πρύμναν κρουομένους, πρίν τιψφες ἰδόντες 

- ». ᾿ Ἁ 

εἶπον ὅτι νῆες ἐχεῖναι ἐπιπλέουσι" τότε δὲ καὶ αὐτοὶ ἀνεχώρουν. 
[ὦ ᾿ » ΙΝ « ’ τ [ Α , 

ξυνεσχόταζε γὰρ ἤδη, καὶ οἱ Κορίνϑιοι ἀποτραπόμενοι τὴν διάλυσιν 
Θ' ’ . Ν 1 Ε] ; -»Α: Ἂ, 3 δι 

ἐποιήσαντο. 3. οὕτω μὲν ἡ ἀπαλλαγὴ ἐγένετο ἀλλήλων, καὶ ἡ ναυ- 

μαχία ἐτελεύτα ἐς νύχτα. 4. τοῖς Κερκυραίοις δὲ στρατοπεδευομέ- 
ἜςἬ«Ξ ΑΒ Ἢ ’, π᾿ “- δ᾿ δ. ἃ ξν .3 -“ ι Ἄ 

φοις ἐπὶ τῇ «Τ“ευκίμνῃ αἱ εἴκοσι νῆες αἱ ἀπὸ τῶν ᾿ϑηνῶν αὗται, ὧν 
“ , Α ΄ - 

ἤρχε Γλαύκων τὲ ὁ “εάγρου καὶ ᾿ΑἸνδοκίδης ὁ «Ζεωγόρου, διὰ τῶν 
.- -“ κἉ -“ , ΄ 

ψεχρῶν καὶ ναυαγίων προσκομισϑεῖσαι, κατέπλεον ἐς τὸ στρατόπε- 
"Ὁ Ν Ἂν - γ᾽ 

δον, οὐ πολλῷ ὕστερον ἢ ὥφϑησαν. ὅ. οἱ δὲ Κερκυραῖοι, ἦν γὰρ 
"- 5 , ᾿ , μ " ᾿ " " 4 

γυξ, ἐφοβήϑησαν μὴ πολέμιαι ὥσιν, ἔπεξιτα δὲ ἔγνωσαν καὶ ὧρ- 

μίσαντο. 
-“ ἊΝ, “ - 

111. Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἀναγόμεναι αἵ τὸ ᾿ΑΤττικαὶ τριάκοντα νῆες 
- , “: ἥἬ. Α -» 

καὶ τῶν Κερκυραίων ὅσαι πλώϊμοι ἦσαν, ἐπέπλευσαν ἐπὶ τὸν ἐν τοῖς 

Συβότοις λιμένα, ἐν ᾧ οἱ Κορίνϑιοι ὥρμουν, βουλόμενοι εἰδέναι εἰ 
ν - 2 Α “ - ν 

ναυμαχήσουσιν. Φ. οἱ δὲ τὰς μὲν ναῦς ἄραντες ἀπὸ τῆς γῆς καὶ 
παραταξάμενοι μετεώρους ἡσύχαζον, ναυμαχίας οὐ διανοούμενοι 
ἄρχειν ἑκόντες, ὁρῶντες προσγεγενημένας τὲ ναῦς ἐκ τῶν “ϑηνῶν 
ὠκραιφνεῖς καὶ σφίσι πολλὰ τὰ ἄπορα ξυμβεβηκότα, αἰχμαλώτων τε 

-" Ἁ » Α ΠΕ - 
περὶ φυλακῆς, οὺς ἐν ταῖς ναυσὶν εἶχον, καὶ ἐπισκευὴν οὐκ οὖσαν τῶν 

ῥά, ὦ , ὅν - κ " - Ξ ’ 
νεῶν ἐν χωρίῳ ἐρήμῳ. ὃ. τοῦ δὲ οἴκαδε πλοῦ μᾶλλον διεσχόπουν 

»" ΄ , ὅπη κομισϑήσονται, δεδιότες μὴ οἱ ᾿4ϑηναῖοι νομίσαντες λελύσϑαι 
-" ὃ - » ᾿ς 

τὰς σπονδάς, διότι ἐς χεῖρας ἦλϑον, οὐκ ἐῶσι σφᾶς ἀποπλεῖν. 
»"» » ᾿ Ν 

1.111. ἔδοξεν οὖν αὐτοῖς ἄνδρας ἐς κελήτιον ἐμβιβάσαντας ἄνευ 
-" εἰ -" 

κηρυκείου, προσπέμψαι τοῖς ᾿ϑηναίοις καὶ πεῖραν ποιήσασϑαι. 
-»" τ ,, -" πέμψαντές τε ἔλεγον τοιάδε. ὦ. ᾿“Ιδικεῖτε, ὦ ἄνδρες ᾿“Ιϑηναῖοι, 

Α - ᾿) ’ Ἁ 

πολέμου ἄρχοντες καὶ σπονδὰς λύοντες. ἡμῖν γὰρ πολεμίους τοὺς 
[4 ᾽ 

ἡμετέρους τιμωρουμένοις ἐμποδὼν ἵστασϑε ὅπλα ἀνταιρόμενοι. εἰ δ᾽ 
΄ - ’ ΕΙ Α, ’ « - δ... ’ ΔΨ " 

ὑμῖν γνώμη ἐστὶ κωλύειν τὲ ἡμᾶς ἐπὶ Κέρκυραν ἢ ἄλλοσε εἰ ποι βου- 
Π »- ᾿ Α ᾿Ὶ ’ « - ΄ ͵ - 

λόμεϑα πλεϊν, και τὰς σπονδὰς λύετε, ἡμᾶς τούσδε λαβόντες πρῶ- 
Ἑ Α - 2 - Α 

τον χρήσασϑε ὡς πολεμίοις. ὃ. οἱ μὲν δὴ τοιαῦτα εἶπον" τῶν δὲ 
΄- , ᾿ . ΄ σ΄ 4 "ὃ ᾽ ΄ ΡΞ 
Κερκυραίων τὸ μὲν στρατόπεδον ὅσον ἐπήκουσεν, ἀνεβόησεν εὐϑὺυς 

ξ- ἐξ ΓᾺ ΄ ᾿» ᾿ 
λαβεῖν τε αὐτοὺς καὶ ἀποχτεῖναι. οἱ δὲ ᾿ϑηναῖοι τοιάδε ἀπεκχρί- 

" Ὑ ΄ " ναντο. 4. Οὔτε ἄρχομεν πολέμου, ὦ ἄνδρες Πελοποννήσιοι, οὔτε 

᾿ς 
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Α ᾿ ’ ν » ’ ιν 

τὰς σπονδὰς λύομεν" Κερκυραίοις δὲ τοῖσδε ξυμμάχοις οὖσι βοηϑοὶ 
μ᾿ » ΄ - , 

ἤλϑομεν. εἰ μὲν οὖν ἄλλοσέ ποι βούλεσϑε πλεῖν, οὐ κωλύομεν" εἰ δὲ 
-» ἣ - ΄ 

ἐπὶ Κέρκυραν πλευσεῖσϑε ἢ ἐς τῶν ἐκείνων τι χωρίων, οὐ περιοψόμεϑα 
αὖ ν ᾿ “« - 3 ’ Ἵ 

κατὰ τὸ δυνατόν. 11Υ. τοιαῦτα τῶν ᾿ϑηναίων ἀποχριναμένων, 
« ᾿ ’ ’ - Α 53..6 » , Α 

οἱ μὲν Κορίνϑιοι τὸν τὲ πλοῦν τὸν ἐπ᾿ οἴκου παρεσκευάζοντο, καὶ 
- - μ᾿ Ν » 

τροπαῖον ἔστησαν ἕν τοῖς ἐν τῇ ἠπείρῳ ΣΣυβότοις" οἱ δὲ Κερκυραῖοι 
΄ Ἀ " , , - 

τά τε ναυάγια καὶ νεχροὺς ἀνείλοντο τὰ κατὰ σφᾶς, ἐξενεχϑέντα 
- - Α .] ΄ - 

ὑπό τε τοῦ ῥοῦ καὶ ἀνέμου, ὃς γενόμενος τῆς νυκτὸς διεσκέδασεν 

αὐτὰ πανταχῆ, καὶ τροπαῖον ἀντέστησαν ἐν τοῖς ἐν τῇ νήσῳ Συβό- 
᾿ -» 

τοις ὡς νενικηκότες. 2. γνώμῃ δὲ ἑκάτεροι τοιᾷδε τὴν νίκην προσ- 
Ἣν ΄ - 

ἐποιήσαντο. Κορίνϑιοι μὲν κρατήσαντες τῇ ναυμαχίᾳ μέχρι νυχτὸς," 
΄ » Α ᾿ , ᾿ 

ὥστε καὶ ναυάγια πλεῖστα καὶ νεχροὺς προσχομίσασϑαι, καὶ ἄνδρας 
ἔχοντες αἰχμαλώτους οὐκ ἐλάσσους χιλίων, ναῦς τὲ καταδύσαντες 
περὶ ἑβδομήκοντα, ἔστησαν τροπαῖον" Κερκυραῖοι δὲ τριάκοντα 

- ᾿ " » Ἅ 

ναῦς μάλιστα διαφϑείραντες, καὶ ἐπειδὴ ᾿“΄ ϑηναῖοι ἤλϑον, ἀνελόμε- 
- , ᾿ ’  .. - - 

γοι τὰ κατὰ σφᾶς αὐτοὺς νανάγια καὶ νεκρούς, καὶ ὅτι αὐτοῖς τῇ τε 

προτεραίᾳ πρύμναν κρουόμενοι ὑπεχώρησαν οἱ Κορίνϑιοι ἰδόντες 
" . . »-» Ὁ δι ΓΑΣῚ - Ύ ᾽ ; 5 

τὰς ᾿Αττικὰς ναῦς, καὶ ἐπειδὴ ἤλϑον οἱ ᾿,ϑηναῖοι, οὐκ ἀντέπλεον ἐκ 
-» , ᾿ - » ᾽ σσ δ ΄ - 

τῶν Συβότων, διὰ ταῦτα τροπαῖον ἔστησαν. οὕτω μὲν ἑκάτεροι νικᾶν 
ἠξίουν 

“ 

1,Υ. Οἱ δὲ Κορίνϑιοι ἀποπλέοντες ἐπὶ οἴκου ᾿ΑἸἰνακτόριον, ὅ 
» ΓΔ - ΄ - 3 “ὦ “, τ 3 ΄ Ἔ ᾿ς 

ἔστιν ἐπὶ τῷ στύματι τοῦ ᾿μπρακιχοῦ κόλπου, εἷλον ἀπάτῃ" ἣν δὲ 
" ΄, " -»" 

κοινὸν Κερκυραίων καὶ ἐχείνων" καὶ καταστήσαντες ἐν αὐτῷ Κοριν- 
΄ “ ᾿ -- 

ϑίους οἰχήτορας ἀνεχώρησαν ἐπὶ οἴκου, καὶ τῶν Κερκυραίων ὀκτα- 
ἂ -» ’, ΄ ᾿ ῚῚ 

"κοσίους μέν, οἱ ἦσαν δοῦλοι, ἀπέδοντο, πεντήκοντα δὲ καὶ διακοσίους 
’ 7 Α -" σ΄ “- 

δήσαντες ἐφύλασσον καὶ ἐν ϑεραπείᾳ εἶχον πολλῇ, ὅπως αὐτοῖς τὴν 
᾿ ΄ ᾽ ΄ ᾿ ν" 
᾿'Κέρκυραν ἀναχωρήσαντες προσποιήσειαν. ἐτύγχανον δὲ καὶ δυνάμει 

- ᾿͵ - - ΄ " Ῥ ΄ 

αὐτῶν οἱ πλείους πρῶτοι ύντες τῆς πόλεως. 2. ἡ μὲν οὖν Κέρκυρα 
σ - ΄ - ᾿ - - 

οὕτω περιγίγνεται τῷ πολέμῳ τῶν Κορινϑίων, καὶ αἱ νῆες τῶν 
3 ᾿ ᾽ ᾿ ᾽ γα“ 5.» ᾿ σ΄ ΄ Σ Η͂Υ. - 
“ϑηναίων ἀνεχώρησαν ἐξ αὐτῆς. αἰτία δὲ αὕτη πρώτη ἐγένετο τοῦ 

πολέ ἴς Κορινϑίοις ἐς τοὺς ̓ “1ϑηναίους, ὅ σιν ἐ δαῖς μου τοῖς Κορινϑίοις ἐς τοὺς ᾿“ϑηναίους, ὅτι σφίσιν ἐν σπονδαῖς 
μετὰ Κερκυραίων ἐναυμάχουν. 

; ἧ» Α ΄ ΄ 
ΕΥῚ. Μετὰ ταῦτα δ᾽ εὐθὺς καὶ τάδε ξυνέβη γενέσϑαι ᾿4ϑη- 

’ Α ’ ’ 53 4 - “« ᾿ 

γαίοις καὶ Π)ελοποννήσιοις διάφορα ἐς τὸ πολεμεῖν. 2. τῶν γὰρ 
σ ’ ’ 

Κορινϑίων πρασσόντων ὅπως τιμωρήσονται αὐτούς, ὑποτοπήσα»ν- 
, ΜΝ » “ ενῪ - ’ « » - ὌΠ ἃ 

τες τὴν ἔχϑραν αὐτῶν οἱ ᾿4ϑηναῖοι Ποτιδαιάτας, οἱ οἰκοῦσιν ἐπὶ 
2 
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τῷ ἰσϑμῷ τῆς Παλλήνης, Κορινθίων ἀποίκους, ἑαυτῶν δὲ ξυμμά- 
, « - ΒΞ. Δ. “ “-" - Α 

χους φόρου ὑποτελεῖς, ἐκέλευον τὸ ἐς Παλλήνην τεῖχος καϑελεῖν καὶ 
- ἢ ΄ 

ὁμήρους δοῦναι, τούς τε ἐπιδημιουργοὺς ἐκπέμπειν, καὶ τὸ λοιπὸν μὴ 
Ὁ , » 

δέχεσϑαι, οὺς κατὰ ἔτος ἕκαστον Κορίνϑιοι ἔπεμπον, δείσαντες μὴ 
᾽ - « ’ ’ ; ᾿ ; ; 

ἀποστῶσιν ὑπὸ τὲ ΠΙἼῚερδίκκου πειϑόμενοι καὶ Κορινϑίων, τούς τὲ 
ν ; - 

ἄλλους τοὺς ἐπὶ Θράκης ξυναποστήσωσι ξυμμάχους. ΤΥ 1]. ταῦτα 
δὲ πρὸς τοὺς Ποτιδαιάτας οἱ ᾿ϑηναῖοι προπαρεσκευάζοντο εὐϑὺς 

ν ᾿ 5 , Ψ, σ“ κ ᾿ - 

μετὰ τὴν ἐν Κερκύρᾳ ναυμαχίαν. 2. οἵ τὲ γὰρ Κορίνϑιοι φανερῶς 
ἤδη διάφοροι ἦσαν, Περδίκκας τε ὁ ̓ Αλεξάνδρου ιωακεδόνων βασι- 

3 

λεὺς ἐπεπολέμωτο ξύμμαχος πρότερον καὶ φίλος ὦν. 83. ἐπολεμώϑη 
“δὲ ὅτι Φιλίππῳ τῷ ἑαυτοῦ ἀδελφῷ καὶ Δέρδᾳ κοινῇ πρὸς αὐτὸν 

3 ’ π.5 -" [4 » ’ ΄ 

ἐναντιουμένοις οἱ ᾿4ϑηναῖοε ξυμμαχίαν ἐποιήσαντο. 4. δεδιώς τὲ 
σ 

ἔπρασσεν, ἔς τε τὴν ““ακεδαίμονα πέμπων ὅπως πόλεμος γένηται 
αὐτοῖς πρὸς Πελοποννησίους, καὶ τοὺς Κορινϑίους προσεποιεῖτο τῆς 

Ὁ - 

Ποτιδαίας ἕνεκα ἀποστάσεως. ὅ. προσέφερε δὲ λόγους καὶ τοῖς 
ἐπὶ Θράκης Χαλκιδεῦσι καὶ Βοττιαίοις ξυναποστῆναι, νομίζων, εἰ 

- σ “- Ἃ 

ξύμμαχα ταῦτα ἔχοι ὅμορα ὄντα τὰ χωρία, ῥᾷον ἂν τὸν πόλεμον 
- » δ τ - " 

μετ’ αὐτῶν ποιεῖσϑαι. 0. ὧν οἱ ᾿4ϑηναῖοι αἰσ ϑόμενοι καὶ βουλό- 
μένοι προκαταλαμβάνειν τῶν πόλεων τὰς ἀποστάσεις, ἔτυχον γὰρ 
τριάκοντα ναῦς ἀποστέλλοντες καὶ χιλίους ὁπλίτας ἐπὶ τὴν γῆν 

Η χω 3 ᾿ - , γ», , - 

αὐτοῦ, ᾿““ΠΙρχεστράτου τοῦ “υκομήδους μετ᾽ ἄλλων δέκα στρατηγοῦν- 

τος, ἐπιστέλλουσι τοῖς ἄρχουσι τῶν νεῶν Ποτιδαιωτῶν τὲ ὁμήρους 
»- Α - » ΄“ Μ 

λαβεῖν καὶ τὸ τεῖχος καϑελεῖν, τῶν τε πλησίόν πόλεων φυλακὴν ἔχειν, 
ὅπως μὴ ἀποστήσονται. ΤΥ 1Π|. Ποτιδαιᾶται δὲ πέμψαντες μὲν 
καὶ παρ᾿ “:ϑηναίους πρέσβεις, εἴ πως πείσειαν μὴ σφῶν πέρι νεωτε: 
οίζειν μηδέν, ἐλϑόντες δὲ καὶ ἐς τὴν “ακεδαίμονα μετὰ Κορινϑίων, 

Ν [4 ’ ’ δ ᾿ Ε ΨΚ 5 

[ἔπρασσον] ὁπὼς ἑτοιμάσαιντο τιμωρίαν, ἣν δέῃ, ἐπειδὴ ἔκ τε ᾿4ϑη- 
; 5 “« [4 ΕῚ ᾿ σ » , 2 ᾽ « »" 

ναίων ἔκ πολλοῦ πράσσοντες οὐδὲν ἡυροντο ἐπιτήδειον, ἀλλ᾽ αἱ νῆες 
« 4. Δ , " ἣν... 8, - « , "“ Ν 8. , -" 

αἱ ἐπι Μακεδονίαν καὶ ἐπὶ σφᾶς ὁμοίως ἔπλεον, καὶ τὰ τέλη τῶν 
- νι , Ρ᾿ 

“Ἱακεδαιμονίων ὑπέσχετο αὐτοῖς, ἢν ἐπὶ Ποτίδαιαν ἴωσιν ,“4“1ϑηναῖοι, 
ἐς τὴν ᾿Αττικὴν ἐσβαλεῖν, τότε δὴ κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον ἀφίσταν»- 

, ’ οἡ , -" ΄ ᾿Ὶ 

ται μετὰ Χαλκιδέων καὶ Βοττιαίων κοινῇ ξυνομύόσαντες. ὦ. καὶ 

Περδίκκας πείϑει Χαλκιδέας, τὰς ἐπὶ ϑαλάσσῃ πόλεις ἐκλιπόντας 
Α ΄ Ε] , Ἂ᾿ τἂν ,ὔ “ ΄ ΄ 

καὶ καταβαλόντας, ἀνοικίσασϑαι ἐς Ὄλυνϑον, μίαν τὲ πολὶν ταύτη» 

ἰσχυρὰν ποιήσασϑαι" τοῖς τε ἐκλιποῦσι τούτοις τῆς ἑαυτοῦ γῆς τῆς 
Α Δ 

Μυγδονίας περὶ τὴν Βόλβην λίμνην ἔδωκε νέμεσϑαι, ἕως ἂν ὁ πρὸς 



ΠΕΡ ΤΊ ΘΑΡ. ΠΕΧ.-ΤΙΣΙΙ: ἢ 

» , -: ἢ “- 

“41ϑηναίους πόλεμος ἧ. καὶ οἱ μὲν ἀνῳφκίζοντό τε καϑαιροῦντες τὰς 

πόλεις καὶ ἐς πόλεμον παρεσχευάζοντο. ΤΙΙΧ. αἱ δὲ τριάκοντα 
- - ΕἸ , ᾿ - 5» « οσ.Εϑ ᾽ ΙΝ 

γῆες τῶν ᾿“ϑηναίων ἀφικνοῦνται ἐς τὰ ἐπὶ Θράκης, καὶ καταλαμ- 
’ Ἁ 2, 

βάνουσι τὴν Ποτίδαιαν καὶ τἄλλα ἀφεστηκότα. 2. νομίσαντες δὲ 
« ᾿ ᾿ , - “- 

οἱ στρατηγοὶ ἀδύνατα εἶναι πρός τε Περδίκκαν πολεμεῖν τῇ παρούσῃ 
’ ᾿ αὦ Ν Ω 

δυνάμει καὶ τὰ ξυναφεστῶτα χωρία, τρέπονται ἐπὶ τὴν Μακεδονίαν, 
δος, Ὁ δκινΝ δ ἐφ᾽ ὅπερ καὶ τὸ πρότερον ἐξεπέμποντο, καὶ καταστάντες ἐπολέμουν 

Α ν - -" - 

μετὰ Φιλίππου καὶ τῶν Ζέρδου ἀδελφῶν ἄνωϑεν στρατιᾷ ἐσβε- 
βληκότων. 

χσὺνΝ " - 

1,Χ. Καὶ ἐν τούτῳ οἱ Κορίνϑιοι, τῆς Ποτιδαίας ἀφεστηκυίας 
κ αν ον, ἃ » - ᾿ , ὙΡ τὸ ΞΟ. « τὸν 

καὶ τῶν ᾿Αἰττικῶν νεῶν περὶ δῆαχεδονίαν οὐσῶν, δεδιοτὲς περι τῷ 
᾿ - ᾿" ’ - 

χωρίῳ καὶ οἰκεῖον τὸν κίνδυνον ἡγούμενοι, πέμπουσιν ἑαυτῶν τὲ 
" ΄ κ᾿ - » ΄ » ᾿ ς-. 
ἐϑελοντάς, καὶ τῶν ἄλλων Πελοποννησίων μισϑῷ πείσαντες, δξακο- 

᾿ ᾿ ΄ ᾿ 

σίους καὶ χιλίους τοὺς πάντας ὁπλίτας καὶ ψιλοὺς τετραχοσίους. 
’, ᾿ - Υ᾽ ᾽ν , 

2. ἐστρατήγει δὲ αὐτῶν ᾿Αριστεὺς ὁ ᾿“δειμάντου, κατὰ φιλίαν τὲ 
᾽ - δον» ε τι ᾽ σ , “- » κ 

αὐτοῦ οὐχ ἥκιστα οἱ πλεῖστοι ἐκ Κορίνϑου στρατιῶται ἐϑελονται 
, 4 ἜΣ . -» ’ φ΄- 4 3 ’ ᾿ 

ξυγέσποντο᾽ ἦν γὰρ τοῖς Ποτιδαιάταις ἀεί ποτε ἐπιτήδειος. 3. καὶ 
- - σ ΄ : 

ἀφικνοῦνται τεσσαρακοστῇ ἡμέρᾳ ὕστερον ἐπὶ Θράκης ἡ Ποτίδαια 
τ Ἁ Α - - 

ἀπέστη. 10Χ1. ἦλϑε δὲ καὶ τοῖς ᾿4ϑηναίοις εὐθὺς ἡ ἀγγελία τῶν 
σ “- Ν ᾿ 2, 

πόλεων ὅτι ἀφεστᾶσι᾽ καὶ πέμπουσιν, ὡς ἤσϑοντο καὶ τοὺς μετὰ 
᾿Αριστέως ἐπιπαρόντας, δισχιλίους ἑαυτῶν ὁπλίτας καὶ τεσσαράκον- 

- ᾿ ᾿ Ν᾽ - Α ’ κ ’ ;; 

τα ναῦς πρὸς τὰ ἀφεστῶτα, καὶ Καλλίαν τὸν Καλλιάδου πέμπτον 

αὐτὸν στρατηγόν. 2. οἱ ἀφικόμενοι ἐς ἢακεδονίαν πρῶτον κατα- 
΄ “ ’ ᾿ 

λαμβάνουσι τοὺς προτέρους χιλίους Θέρμην ἄρτι ἡρηκότας καὶ 
1’ - --᾿’΄ ΑῚ Α ει 

ΤΙύδναν πολιορκοῦντας. 8. προσχαϑεζόμενοι δὲ καὶ αὐτοὶ τὴν 
΄ ᾿΄ ᾿ ’ Ἁ 

Πύδναν ἐπολιόρκησαν μέν, ἔπειτα δὲ ξύμβασιν ποιησάμενοι καὶ ᾽ 5 
Α Ν . 

ξυμμαχίαν ἀναγκαίαν πρὸς τὸν Περδίκκαν, ὡς αὐτοὺς κατήπειγεν ἣ 
Ποτίδαια καὶ ὁ ᾿Αριστεὺς παρεληλυϑώς, ἀπανίστανται ἐκ τῆς 
Μακεδονίας, καὶ ἀφικόμενοι ἐς Βέροιαν κἀκεῖθεν ἐπιστρέψαντες. 

Α ΄ »- - ,ὔ ΄ ,’ 

4, καὶ πειράσαντες πρῶτον τοῦ χωρίου καὶ οὐχ ἑλόντες, ἐπορεύοντο 
- . ’ ἈΝ - 

κατὰ γῆν πρὸς τὴν Ποτίδαιαν, τρισχιλίοις μὲν ὁπλίταις ἑαυτῶν, 
Ὶ Ἁ - ’ - «ε “- Α δ ’ . ἢ 

χωρὶς δὲ τῶν ξυμμάχων πολλοῖς, ἱππεῦσι δὲ ἑξακοσίοις Μίακεδονὼ» 
- Ὶ ’ Α ’ ΝΝ “ Α - ’ ε 

τοῖς μετὰ Φιλίππου καὶ Παυσανίου" ἅμα δὲ νῆες παρέπλεον ἐβδο- 

μήκοντα. κατ᾿ ὀλίγον δὲ προϊόντες τριταῖοι ἀφίκοντο ἐς Γίγωνον 
ἔ - ᾿ ,,. Ἁ 

καὶ ἐστρατοπεδεύσαντο. Τ1,Χ1]. Ποτιδαιᾶται δὲ καὶ οἱ μετὰ 
» ’ ΄ ΄ ν᾿ 3 , » 

᾿Αριστέως Πελοποννήσιοι, προσδεχόμενοι τοὺς ᾿ϑηναίους, ἐστρα- 
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᾿ . » - » 

τυπεδεύοντο πρὸς ᾿Ολύνϑῳ ἐν τῷ σϑμῷ, καὶ ἀγορὰν ἔξω τῆς πόλεως 
ζ " ΩΥ -“ - ἘΝ, 

ἐπεποίηντο. ὦ. στρατηγὸν μὲν τοῦ πεζοῦ παντὸς οἱ ξύμμαχοι ἥρην- 
- ἢ » ᾿ 

τὸ ᾿“ριστέα, τῆς δὲ ἵππου Περδίκκαν" ἀπέστη γὰρ εὐθὺς πάλιν 
τῶν ᾿ϑηναίων καὶ ξυνεμάχει τοῖς Ποτιδαιάταις, ᾿Ιόλαον ἀνϑ᾽ 

- ’ 2 τ Ἂ .Ἢ ΄, - 

αὑτοῦ καταστήσας ἄρχοντα. 8. ἦν δὲ ἡ γνώμη τοῦ ᾿“ριστέως, τὸ 
᾿ - ΄ - -" ᾿Ξ 

μὲν μεϑ' ἑαυτοῦ στρατόπεδον ἔχοντι ἐν τῷ ἰσϑμῷ ἐπιτηρεῖν τοὺς 
Ε] Ἃ " ῶ - “1: 

ϑηναίους, ἢν ἐπίωσι, Χαλκιδέας δὲ καὶ τοὺς ἔξω ἰσϑμοῦ ξυμμά-: 
ἌΓ ΑΝ, " ΄, ’ “ "τᾶν. ΛΔ, , , Η 

χους, καὶ τὴν παρὰ Π]ερδίκκου διακυσίαν ἵππον ἕν" ᾿᾽Ολύνδοῳ μένειν 
Ἂ; - Α - - -»" 

καὶ ὅταν ᾿ϑηναῖοι ἐπὶ σφᾶς χωρῶσι, κατὰ νώτου βοηϑοῦντας ἐν 
μέσῳ ποιεῖν αὑτῶν τοὺς πολεμίους. 4. Καλλίας δ᾽ αὖ ὁ τῶν ,48ϑη- 

, ν 

γαίων στρατηγὸς καὶ οἱ ξυνάρχοντες τοὺς μὲν Μακεδόνας ἱππέας 
" “ ΄ 5.» 3. - ΚΞ ΄ 5 ’ μή μ 

καὶ τῶν ξυμμάχων ὀλίγους ἐπὶ ᾿Ολύνϑου ἀποπέμπουσιν, ὕπως εἷρ: 

γωσι τοὺς ἐκεῖϑεν ἐπιβοηϑεῖν, αὐτοὶ δ᾽ ἀναστήσαντες τὸ στρατόπε- 
3 ΄ , Νὰ - - 

δον ἐχώρουν ἐπὶ τὴν Ποτίδαιαν. ὅ. καὶ ἐπειδὴ πρὸς τῷ ἰσϑμῷ 
ν 8 ΄ 

ἐγένοντο, καὶ εἶδον τοὺς ἐναντίους παρασκευαζομένους ὡς ἐς μάχην, 
ν Ἄ Ἁ 

ἀντικαϑίσταντο καὶ αὐτοί. καὶ οὐ πολὺ ὕστερον ξυνέμισγον. θ. καὶ 
ρας ᾿ " “ ὃ , " Ἂν ΤῸ Ἄνὰϑ ᾽ν μὰ ΄ 

αὐτὸ μὲν τὸ τοῦ ᾿Αριστέως κέρας, καὶ ὅσοι περὶ ἐκεῖνον ἦσαν Κο- 
Ψ Ἁ - 2: [ 3 ; ᾿ 5 « Α ᾿Ὶ 

ρινϑίων τε καὶ τῶν ἄλλων λογάδες, ἐτρέψαντο τὸ καϑ' ἑαυτοὺς καὶ 
- , Ὁ ΄ ἌΝ - 

ἐπεξῆλϑον διώκοντες ἐπὶ πολύ" τὸ δὲ ἀλλο στρατόπεδον τῶν τ 
- οΥ - - " 

ΤΠΙΟοτιδαιατῶν καὶ τῶν Πελοποννησίων ἡσσᾶτο ὑπὸ τῶν ᾿ϑηναίων 
-" - Α 

καὶ ἐς τὸ τεῖχος κατέφυγεν. ΤΙ ΧΊΠΠ. ἐπαναχωρῶν δὲ ὁ ᾿Αριστεὺς χ 
- ΄ « - ᾿Ὶ ΄ ΄ 

ἀπὸ τῆς διώξεως ὡς ὁρᾷ τὸ ἄλλο στράτευμα ἡσσημένον, ἠπόρησϑ 
᾿] « ». ΄ ΄ ξ ἮΝ Φεῦ Ὁ" 9 , 44.5.8, . 

μὲν ὁποτέρωσε διακινδυνεύσῃ χωρήσας, ἢ ἐπὶ τῆς ᾿Ολύνϑου ἢ ἐς τὴν 
᾿ τ “-“ 

Ποτίδαιαν, ἔδοξε δ᾽ οὖν ξυναγαγόντι τοὺς μεϑ' ἑαυτοῦ ὡς ἐς ἐλάχι- 
ν - 

στον χωρίον, δρόμῳ βιάσασϑαι ἐς τὴν Ποτίδαιαν. καὶ παρῆλϑε 
Ἁ Α Α Α -»Ἢ ’ [2 [ὦ Ἁ - 

παρὰ τὴν χηλὴν διὰ τῆς ϑαλάσσης βαλλόμενός τὲ καὶ χαλεπῶς, 
»ὴ, , 3 ’ ν » , ΄ Ω Ω 8... κ 

ὀλίγους μέν τινας ἀποβαλών, τοὺς δὲ πλείους σώσας. Ὁ. οἱ δ᾽ ἀπὸ 

τῆς ᾿Ολύνϑου τοῖς Ποτιδαιάταις βοηϑοί, ἀπέχει δὲ ἑξήκοντα μάλι- 
ῚΝ ’, " -" 

στα σταδίους καὶ ἔστι καταφανές, ὡς ἡ μάχη ἐγίγνετο καὶ τὰ σημεῖα 
- , Ν 

ἤρϑη, βραχὺ μέν τι προῆλϑον ὡς βοηϑήσοντες, καὶ οἱ Μακεδόνες 
- ΄ Ἁ ι 

ἱππῆς ἀντιπαρετάξαντο ὡς κωλύσοντες " ἐπειδὴ δὲ διὰ τάχους ἡ 
᾿ ὦ τΝ ᾿ »» ν ᾿ ἘΣ , λ 

γίκη τῶν ᾿ϑηναίων ἐγίγνετο καὶ τὰ σημεῖα κατεσπάσϑη, πάλιν 
ΕἸ Υ̓ Ε] " - ᾿ « . . ᾿ 3 ᾽, Ὁ 

ἐπανεχώρουν ἐς τὸ τεῖχος καὶ οἱ δακεδόνες παρὰ τοὺς ᾿ϑηναίους 
- .] ᾿ - 

ἱππῆς δ᾽ οὐδετέροις παρεγένοντο. ὃ. μετὰ δὲ τὴν μάχην τροπαῖον 
» " - 

ἔστησαν οἱ ᾿“1ϑηναῖοι καὶ τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀπέδοσαν τοῖς 
Α - εἾ ᾿ - ΄ 

Ποτιδαιάταις. ἀπέϑανον δὲ Ποτιδαιατῶν μὲν καὶ τῶν ξυμμάχων 



ζ 
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Ξ, - 

ὀλίγῳ ἐλάσσους τριακοσίων, ᾿41ϑηναίων δὲ αὐτῶν πεντήκοντα καὶ 
Ἔ ῃ “ - 

ἑκατὸν καὶ Καλλίας ὁ στρατηγός. ΤΙ ΧΤΥ͂. τὸ δ᾽ ἐκ τοῦ ἰσϑμοῦ 
- } Ν Θ “ἃ - 3 ’ 5 , - Ἁ 35" ᾿ 

τεῖχος εὐθὺς οἱ ᾿άἰϑηναῖοι ἀποτειχίσαντες ἐφρούρουν" τὸ δ᾽ ἐς τὴν 
΄ 2 ’ “' » ᾿ « ν Φν κα ὯΝ » - 

Παλλήνην ἀτείχιστον ἣν οὐ γὰρ ἱκανοι ἑνομιζον εἶναι ἔν τὲ τῷ 
Ἂς; ἐω κ ᾿ 

ἰσϑμῷ φρουρεῖν καὶ ἐς τὴν Παλλήνην διαβάντες τειχίζειν, δεδιότες 
᾿" ’, « - Ν ..ω»ὔ φ , ΕῚ - 

μὴ σφίσιν οἱ Ποτιδαιᾶται καὶ οἱ ξύμμαχοι γιγνομένοις δίχα ἐπιϑῦν- 
ται. ὦ. καὶ πυνϑανόμενοι οἱ ἐν τῇ πόλει ᾿,4ϑηναῖοι τὴν Παλλήνην 

» ᾿ σ Α ΄ 
ἀτείχιστον οὖσαν, χρόνῳ ὕστερον πέμπουσιν ἑξακοσίους καὶ χιλίους 
ὁπλίτας ἑαυτῶν καὶ Φορμίωνα τὸν ᾿Α΄σωπίου στρατηγόν. ὃς ἀφι- 

’ 5 Α ΄ " γ- 3 Ω . ’ Ὡ “« 

κόμενος ὃς τὴν Παλλήνην καὶ ἐξ ᾿Αφύτιος ὁρμώμενος, προσήγαγε τῇ 
, - ᾿, σ “ 

Ποτιδαίᾳ τὸν στρατὸν κατὰ βραχὺ προϊὼν καὶ κείρων ἅμα τὴν γῆν. 
« Ν γ Ν » πὶ Ῥ ΕΣ δ 2 Μ ἂχ 4 -- Ά - " 

ὡς δὲ οὐδεις ἐπεξῇει ἐς μάχην, ἀπετείχισε τὸ ἕκ τῆς ]αλλήνης τεῖχος 
σ ᾿ 

9. χαὶ οὕτως ἤδη κατὰ κράτος ἡ Ποτίδαια ἀμφοτέρωϑεν. ἐπολιορ- 
“- ΄ σ 

κεῖτο, καὶ ἐκ ϑαλάσσης ναυσὶν ἅμα ἐφορμούσαις. ΤΙΧΎΥ͂, ᾿Αριστεὺς 
ν - Ἁ ’ ᾿ 

δὲ ἀποτειχισϑείσης αὐτῆς καὶ ἐλπίδα οὐδεμίαν ἔχων σωτηρίας, ἣν μή 
8 , ΄ ΠῚ » ’ ’ ΄ Α 

τι ἀπὸ Πελοποννήσου ἢ ἀλλο παράλογον γίγνηται, ξυνεβούλενε μὲν 

πλὴν πεντακοσίων ἄνεμον τηρήσασι τοῖς ἄλλοις ἐχπλεῦσαι, ὅπως 
᾿ - “- ᾿ ᾿ , - 

ἐπὶ πλέον ὁ σῖτος ἀντισχῇ, καὶ αὐτὸς ἤϑελε τῶν μενόντων εἶναι, ὡς 
᾿ ᾿ 

δ᾽ οὐκ ἔπειϑε, βουλόμενος τὰ ἐπὶ τούτοις παρασκευάζειν, καὶ ὅπως 
ν "Ὁ σε (πὰ " » - " " ὲ 

τὰ ἔξωϑεν ἕξει ὡς ἄριστα, ἔκπλουν ποιεῖται λαϑὼν τὴν φυλακὴν 
- Ν - ΄ 

τῶν ᾿ϑηναίων. 2. καὶ παραμένων ἕν Χαλκιδεῦσι τά τε ἄλλ 
ἐπολέμει καὶ Σερμυλίων λοχήσας πρὸς τῇ πύλει πολλοὺς διέφϑειροκ" 

᾽ [2 ΄ 

ἕς τὲ τὴν Πελοπόννησον ἔπρασσεν ὑπὴ ὠφέλειά τις γενήσετων. 
" Ἁ - ’, ΑΙ ᾽ , , Ἁ " " 

9. μετὰ δὲ τῆς Ποτιδαίας τὴν ἀποτείχισιν ΦΦορμίων μὲν ἔχων τοὺς 
Ν Α ΄ 

ἑξακοσίους καὶ χιλίους τὴν Χαλκιδικὴν καὶ Βοττικὴν ἐδήου, καὶ ἔστι» 
« Τ᾿ 

ἃ καὶ πολίσματα εἷλε. 
-» Α 

ΤΧΥῚΤ. Τοῖς δ᾽ ᾿Α'ϑηναίοις καὶ Πελοποννησίοις αἰτίαι μὲ» 
ι 9 ’ 5 ΠῚ Κ - Α Γ΄ , σ Α 

αὐται προσγεγένηντο ἐς ἀλληλους τοῖς μὲ» Κορινϑίοις, ὅτι τὴν 
- ν ᾽, 

Ποτίδαιαν ἑαυτῶν οὖσαν ἀποικίαν καὶ ἄνδρας Κορινϑίων τε καὶ 
ΤΠελοποννησίων ἕν αὐτῇ ὄντας ἐπολιόρκουν" τοῖς δ᾽ ᾿4ϑηναίοις ἐς 

" σ΄ - γ᾽ 

τοὺς Πελοποννησίους, ὅτι ἑαυτῶν τὲ πόλιν ξυμμαχίδα καὶ φόρου 

ὑποτελῆ ἀπέστησαν, καὶ ἐλϑόντες σφίσιν ἀπὸ τοῦ προφανοῦς ἐμά- 
“- σ ’ πρὶ. « χοντο μετὰ Ποτιδαιατῶν. οὐ μέντοι ὅ γε πόλεμός πω ξυνεῤῥώγει, 

» 2 " » ᾿ τ ϑῳι , - « ΄ ᾿ ΓΣ 

ἀλλ ἔτι ἀναχκωχὴ ἢν" ἰδίᾳ γὰρ ταῦτα οἱ Κορίνϑιοι ἔπραξαν. 
Ά » ’ . - - 

1 ΧΎΤΙ. πολιορκουμένης δὲ τῆς Ποτιδαίας οὐχ ἡσύχαζον, ἀνδρῶν τὸ 
’ ΕῚ σ Ὶ -»" ᾿ ᾿ 

σφίσιν ἐνόντων» καὶ ἅμα περὶ τῷ χωρίῳ δεδιότες" παρεκάλουν τὰ 



90 ΘΟΥΚΥΔ,ΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ͂Σ. 

3 " 5 4 κ᾿ Ε Ψ ᾿  Α 

εὐθὺς ἐς τὴν ““ακεδαίμονα τοὺς ξυμμάχους καὶ κατεβόων ἐλϑόντες 
-" σ Ν -" 

τῶν ᾿΄ϑηναίων ὅτι σπονδάς τε λελυχότες εἶεν καὶ ἀδικοῖεν τὴν Πε- 
- - ᾿ 

λοπόννησον. ὦ. Αἰγινῆταί τε φανερῶς μὲν οὗ πρεσβευόμενοι, δεδιό- 
΄ σ΄ - - Α 

τὲς τοὺς ᾿ϑηναίους, χρύφα δέ, οὐχ ἥκιστα μετ αὐτῶν ἐνῆγον τὸν 
, σ , " ΄ 

πόλεμον, λέγοντες οὐκ εἶναι αὐτόνομοι κατὰ τὰς σπονδάς. 8. οἱ 
᾿ “ “ ΠῚ] 

δὲ ““ακεδαιμόνιοι, προσπαρακαλέσαντες τῶν ξυμμάχων τε καὶ εἴ 
᾿; “ " ΄ -»" - 

τίς τι ἄλλο ἔφη ἠδικῆσϑαι ὑπὸ ᾿4ϑηναίων, ξύλλογον σφῶν αὐτῶν 
“ ᾿ 5 ἐς ᾿ Α ἣν Ὑδ Ἁ » Ἷ 

ποιήσαντες τὸν εἰοϑότα λέγειν ἐκέλευον. 4. καὶ ἄλλοι τὲ παριόν- 
᾿ - - - κ 

τὲς ἐγχλήματα ἐποιοῦντο ὡς ἕκαστοι καὶ Πεγαρῆς, δηλοῦντες μὲν 
φῶ Ε) 3ὴ ἢ ’ ᾿ Ἂ , [2 ἰφε 

καὶ ἕτερα οὐκ ὀλίγα διάφορα, μάλιστα δὲ λιμένων τε εἵἴργεσϑαι τῶν 
- Ἶ - 4“ ἂν -» 5" » ΄ 

ἐν τῇ ᾿ϑηναίων ἀρχῇ καὶ τῆς ᾿Αττικῆς ἀγορᾶς παρὰ τὰς σπονδάς. 
» } -»" ΄- 

ὅ. παρελϑόντες δὲ τελευταῖοι Κορίνϑιοι, καὶ τοὺς ἄλλους ἐάσαντες 
πρῶτον παροξῦναι τοὺς “ακεδαιμονίους, ἐπεῖπον τοιάδε. 

Εν ᾿ ἢ - - 

ΤΠ ΧΎΠῚ. Τὺ πιστὰν ὑμᾶς, ὦ «Τακεδαιμόνιοι, τῆς καϑ' ὑμᾶς 
Ε ᾿ , ἌΝ , Ἴ , ᾽ ᾿ " " 

αὐτοὺς πολιτείας καὶ ὁμιλίας ἀπιστοτέρους ἕς τοὺς ἄλλους, ἤν τι 
, ’ Ἄ Σὸν ΕῚ 2 ΄ ΄ ᾿. Υ̓ 5 ’ 

λέγωμεν, καϑίστησι᾽ καὶ ἀπ᾿ αὐτοῦ σωφροσύνην μὲν ἔχετε, ἀμαϑίᾳ 
᾿ ’ " Α .) δι ͵ »- φᾷ . 

δὲ πλέονι πρὸς τὰ ἔξω πράγματα χρῆσϑε. 2. πολλάκις γὰρ προ- 
ὔ « - - 5 , « ᾿ 3 ,ὔ ᾽ὔ » 

αγορευόντων ἡμῶν ἃ ἐμέλλομεν ὑπὸ ᾿“ϑηναίων βλάπτεσϑαι, οὐ 
ν - 3 , «ε ᾿ ν ᾿» » » Ρ] Α «Ὁ, 

περὶ ὧν ἕδιδάσχομεν ἔχάστοτε τὴν μαϑησιν ἐποιεῖσϑε, ἀλλὰ τῶν 

λεγόντων μᾶλλον ὑπενοεῖτε ὡς ἕνεκα τῶν αὐτοῖς ἰδίᾳ διαφόρων λέ 
Α 2 “4 ᾿ ν ’ 5 53... 9 ΑΕ υδε- 2 Ε] ’ 

γουσι" καὶ δι᾿ αὐτὸ οὐ πρὶν πάσχειν, ἀλλ ἐπειδὴ ἐν τῷ ἔργῳ ἐσμέν, 

τοὺς ξυμμάχους τούσδε παρεκαλέσατε, ἐν οἷς προσήκει ἡμᾶς οὐχ 
σ » » σ - Ω Ε ’ » Ἐν. ᾿ 2 
ἥκιστα εἰπεῖν, ὅσῳ καὶ μέγιστα ἐγκλήματα ἔχομεν, ὑπὸ μὲν ᾿“4ϑη- 

’ φΦ ᾿ «ς Α 85} “« 3 ; ν 3 ᾿ “Ν᾿ »" 

ναίων ὑβριζόμενοι, ὑπὸ δὲ ὑμῶν ἀμελούμενοι. 3. καὶ εἰ μὲν ἀφανεῖς 
δ 

που ὕ:τες ἠδίκουν τὴν “Ελλάδα, διδασκαλίας ἂν ὡς οὐκ εἰδόσι προσ- 
- " » - τ ὃ 

ἔδει. νῦν δὲ τί δεῖ μακρηγορεῖν, ὧν τοὺς μὲν δεδουλωμένους ὁρᾶτε, 
-» , εἷ σ » 

τοῖς δ᾽ ἐπιβουλεύοντας αὐτούς, καὶ οὐχ ἥκιστα τοῖς ἡμετέροις ξυμ- 
ν - 

μάχοις καὶ ἐκ πολλοῦ προπαρεσκευασμένους, εἴ ποτε πολεμήσονται. 
Ὰ ,, - 

4, οὐ γὰρ ἂν Κέρκυράν τε ὑπολαβόντες βίᾳ ἡμῶν εἶχον καὶ Ποτί- 
,.3 Ἄ ᾿ ν 

δαιαν ἐπολιόρκουν, ὧν τὸ μὲν ἐπικαιρότατον χωρίον πρὸς τὰ ἐπὶ 
- ᾿Ὶ "᾿ 

Θράκης ἀποχρῆσϑαι, ἡ δὲ ναυτικὸν ἂν μέγιστον παρέσχε Πελοπον- 
, " - « »" » Ὁ - ΜΡ 

γνησίοις. ΤΙΧΊΧ. καὶ τῶνδε ὑμεῖς αἴτιοι, τό τε πρῶτον ἐάσαντες 

αὐτοὺς τὴν πόλιν μετὰ τὰ Μηδικὰ κρατῦναι καὶ ὕστερον τὰ μακρὰ 
- , Α -»" 

στῆσαι τείχη, ἐς τόδε τε ἀεὶ ἀποστεροῦντες οὐ μόνον τοὺς ὑπ᾽ ἐχεί- 
, “2 ὙΠ 5 ; ν ᾿ ΄ , κι [ , 

γῶν δεδουλωμένους ελευϑερίας, ἀλλὰ καὶ τοὺς ὑμετέρους ἤδη ξυμμά- 

χους. οὐ γὰρ ὁ δουλωσάμενος, ἀλλ᾿ ὁ δυνάμενος μὲν παῦσαι, περι- 
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“- , ᾽ ’ Α - " - 

ορῶν δέ, ἀληϑέστερον αὐτὸ δρᾷ, εἴπερ καὶ τὴν ἀξίωσιν τῆς ἀρετῆς 
« Ε] - , [4 -“ 

ὡς ἐλευϑερῶν τὴν Ελλάδα φέρεται. 2. μόλις δὲ νῦν τε ξυνήλϑομεν 
Α ΕΧ - Α - »-» ᾿Ὶ - 

καὶ οὐδὲ νῦν ἐπὶ φανεροῖς. χρῆν γὰρ οὐκ εἰ ἀδικούμεϑα ἔτι σκοπεῖν, 
3 ν Ὁ» ΕΣ , « Α “-“ ᾿ ᾿ ᾽ 

ἀλλὰ καϑ' ὁτι ἀμυνούμεϑα. οἱ γὰρ δρῶντες βεβουλευμένοι πρὸς οὐ 
Ἶ Ψ ΄ 

διεγνωκότας ἤδη καὶ οὐ μέλλοντες ἐπέρχονται. 3. καὶ ἐπιστάμεϑα 
Ὁ « - πο - "τ 3...3 ,’ - ὍΝ ᾿ , 

οἵᾳ ὁδῷ οἱ ᾿“ϑηναῖοι καὶ ὁτι κατ᾽ ὀλίγον χωροῦσιν ἐπὶ τοὺς πέλας. 
Ν ΄ ᾿ 2 ᾿ δ’ ΄ δνουνι δα Ἀ.δ' ὧν 

καὶ λανϑάνειν μὲν οἰόμενοι διὰ τὸ ἀναίσϑητον ὑμῶν ἧσσον ϑαῤῥοῦ- 
" - - ῃ 

σι" γνόντες δὲ εἰδότας περιορᾶν ἰσχυρῶς ἐγκείσονται. 4. ἡσυχάζετε 
κ ; «ς ’ μι " ’ 2 - ἵ ΑΙ 3 . “- 

γὰρ μόνοι “Ελλήνων, ὦ «“ακεδαιμόνιοι, οὐ τῇ δυνάμει τινὰ ἀλλὰ τῇ 

μελλήσει ἀμυνόμενοι, καὶ μόνοι οὐκ ἀρχομένην τὴν αὔξησιν τῶν 
5 - ᾿ ’ ; 3 , τ 

ἐχϑρῶν, διπλασιουμένην δὲ καταλύοντες. ὅ. καίτοι ἐλέγεσϑε ἀσφα- 

λεῖς εἶναι, ὧν ἄρα ὁ λόγος τοῦ ἔργου ἐκράτει. τόν τε γὰρ Μῆδον 
Ε] Ἂ 4 » ; “- ’ 2 Α : , Ἂν [4 

αὑτοι ἰσμὲν ξκ περάτων γῆς πρότερον ἔπι τὴν Πελοπόννησον ξλϑόν- 
ΩΝ “ ᾿, - - 

τα, ἢ τὰ παρ᾽ ὑμῶν ἀξίως προαπαντῆσαι, καὶ νῦν τοὺς ᾿“ϑηναίους 
ΠῚ σ -" , - - 

οὐχ ἑκάς, ὥσπερ ἐκεῖνον, ἀλλ᾿ ἐγγὺς ὄντας περιορᾶτε, καὶ ἀντὶ τοῦ 
2 - » Α » ’ , - 3 ΄ Φιεν ΄ 

ἐπελϑεῖν αὐτοι ἀμύνεσϑαι βούλεσϑε μᾶλλον ἑπιόντας, καὶ ἐς τύχας 

πρὸς πολλῷ δυνατωτέρους ἀγωνιζόμενοι καταστῆναι, ἐπιστάμενοι 
ἐν - 

καὶ τὸν βάρβαρον αὐτὸν περὶ αὑτῷ τὰ πλείω σφαλέντα, καὶ πρὸς 
» Ἅ ᾿Ὶ Ε] Ἅ Α « -«- " - « ’ » - 

αὐτοὺς τοὺς ᾿“ϑηναίους πολλὰ ἡμᾶς ἤδη τοῖς ἁμαρτήμασιν αὐτῶν 
- » - - ν “ 

μᾶλλον ἢ τῇ ἀφ᾽ ἡμῶν τιμωρίᾳ περιγεγενημένους " ἐπεὶ αἵ γε ὑμέτεραι 

ἐλπίδες ἤδη τινάς που καὶ ἀπαρασκεύους διὰ τὸ πιστεῦσαι ἔφϑειραν. 
- ᾿ Ὠ 

θ. καὶ μηδεὶς ὑμῶν ἐπὶ ἔχϑρᾳ τὸ πλέον ἢ αἰτίᾳ νομίσῃ τάδε λέγεσϑαι. 
, " - Α 

αἰτία μὲν γὰρ φίλων ἀνδρῶν ἐστὶν ἁμαρτανόντων κατηγορία δὲ 
- .᾿ ᾿ 

ἐχϑρῶν ἀδιχησάντων. ΤΙΧΧ,, καὶ ἅμα, εἴπερ τινὲς καὶ ἄλλοι, νομί- 
- » , Ἁ 

ζομεν ἄξιοι εἶναι τοῖς πέλας ψόγον ἐπενεγκεῖν, ἄλλως τε καὶ μεγά- 
- ὦ »" 

λων τῶν διαφερόντων καϑεστώτων, περὶ ὧν οὐκ αἰσϑάνεσϑαι ἡμῖν 
- 5 ς.» » ,; , Α 4 Ι΄ τὰ ’ 

γε δοχεῖτε, οὐδ᾽ ἐκλογίσασϑαι πώποτε πρὸς οἵους ὑμῖν “ϑηναίους 

ὄντας καὶ ὅσον ὑμῶν καὶ ὡς πᾶν διαφέροντας ὁ ἀγὼν ἔσται. Ὡ. οἱ 
- ἕω Α ΔκΝΛ 

μέν γε νεωτεροποιοὶ καὶ ἐπινοῆσαι ὀξεῖς καὶ ἐπιτελέσαι ἔργῳ ὃ ἂν 
- «- κ - ᾿ ᾿ 

γνῶσιν" ὑμεῖς δὲ τὰ ὑπάρχοντά τε σώζειν καὶ ἐπιγνῶναι μηδὲν καὶ 
“ ων 5 “- 3 , -΄ ᾿ ε » »" ν Ἷ, ἔργῳ οὐδὲ τἀναγκαῖα ἐξικέσϑαι. 8. αὖϑις δὲ οἱ μὲν καὶ παρὰ δύ- 

΄ " ᾿ - -»" 

ψαμιν τολμηταὶ καὶ παρὰ γνώμην κινδυνευταὶ καὶ ἐπὶ τοῖς δεινοῖς 
ΕΝ, ᾿ Ν - ὔ - ’ 3 - “Ὁ »" 

εὐξλπιδὲς" τὸ δὲ ὑμέτερον τῆς τε δυνάμεως ἕνδεὰ πρᾶξαι, τῆς τὲ 

γνώμης μηδὲ τοῖς βεβαίοις πιστεῦσαι, τῶν τε δεινῶν μηδέποτε οἷε- 
» , Α ᾿ Φ' .Αἡ 4 « - " 

σϑαι ἀπολυϑήσεσθαι. 4. καὶ μὴν καὶ ἄοκνοι πρὸς ὑμᾶς μελλητὰς 
Α " : ᾿ - 

καὶ ἀποδημηταὶ πρὸς ἐνδημοτάτους. οἴονται γὰρ οἱ μὲν τῇ ἀπουσίᾳ 
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" - "ἡ Ὁ . . Α “ “" ᾿ 
ἄν τι χτᾶσϑαι, ὑμεῖς δὲ τῷ ἐπελϑεῖν καὶ τὰ ἑτοῖμα ἂν βλάψαι. 

“ - - ᾿ - Δ 
χρατοῦντές τὲ τῶν ἐχϑρῶν ἐπὶ πλεῖστον ἐξέρχονται, καὶ νικώμενοι 

΄ ᾿ - 
ἐπ᾿ ἐλάχιστον ἀναπίπτουσιν. ὅ. ἔτι δὲ τοῖς μὲν σώμασιν ἀλλοτριω- 

- - - ᾿ ᾿ , ὰ Α 

τάτοις ὑπὲρ τῆς πόλεως χρῶνται, τῇ γνώμῃ δὲ οἰκειοτάτῃ ἐς τὸ 
ι - 3, νΝ δ ν΄ γῳῷ δ 

πράσσειν τι ὑπὲρ αὐτῆς. 0. καὶ ἃ μὲν ἂν ἐπινοήσαντες μὴ ἐξέλϑω 
- - « Ω, 

σιν», οἰκεῖα στέρεσϑαι ἡγοῦνται" ἃ δ᾽ ἂν ἐπελϑόντες κτήσωνται, 
᾿ - Ἃ ᾿ 

ὀλίγα πρὸς τὰ μέλλοντα τυχεῖν πράξαντες. ἢν δ᾽ ἄρα καί του πείρᾳ 
- ͵; ’ « 

σφαλῶσιν, ἀντελπίσαντες ἄλλα ἐπλήρωσαν τὴν χρείαν. μόνοι γὰρ 
᾿ δ - 

ἔχουσί τε ὁμοίως καὶ ἐλπίζουσιν ἃ ἂν ἐπινοήσωσι, διὰ τὸ ταχεῖαν 
- ε Ν᾽ - - 

τὴν ἐπιχείρησιν ποιεῖσϑαι ὧν ἂν γνῶσι. 7. καὶ ταῦτα μετὰ πόνων 
Ν » σ - - - " ΄ 

πάντα καὶ κινδύνων δι᾿ ὅλου τοῦ αἰῶνος μοχϑοῦσι" καὶ ἀπολαύουσιν 
- - ΟΝ 

ἐλάχιστα τῶν ὑπαρχόντων διὰ τὸ ἀεὶ κτᾶσϑαι, καὶ μήτε ἑορτὴν 
᾿' ς -» Ἃ ν ᾿ ,ὔ - , 3 τ 
ἄλλο τι ἡγεῖσϑαι ἢ τὸ τὰ δέοντα πρᾶξαι, ξυμφοράν τε οὐχ ἧσσον 

Ἃ σ Ἢ 

ἡσυχίαν ἀπράγμονα ἢ ἀσχολίαν ἐπίπονον. 8. ὥστε εἴ τις αὐτοὺς 
ν᾿ “- " 

ξυνελὼν φαίη περφυχέναι ἐπὶ τῷ μήτε αὐτοὺς ἔχειν ἡσυχίαν, μήτε 
" - » Ἷ “ 

τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους ἐᾶν, ὀρθῶς ἂν εἴποι. ΤΙ Χ ΧΙ. ταύτης 
’ , 2 , ΄ - , 

μέντοι τοιαύτης ἀντικαϑεστηκυίας πόλεως, ὦ «Τἀκεδαιμόνιοι, δια- 
΄ κ᾿ " Ἁ - , » ’ “« ΕΣ , 3 ὩΔ 

μέλλετε" καὶ οἴεσϑε τὴν ἡσυχίαν οὐ τούτοις τῶν ἀνϑρώπων ἐπὶ 
- - δ - Α - -«- 

πλεῖστον ἀρκεῖν, οἱ ἂν τῇ μὲν παρασκευῇ δίκαια πράσσωσι, τῇ δὲ 
᾿ Ἃ τ - “-“ Ἄ, Α ᾽ ’, ὃ 3 9 5:.Δ - , 

γνώμῃ, ἣν ἀδικῶνται, δῆλοι ὦσι μὴ ἐπιτρέιψοντες " ἀλλ ἐπὶ τῷ μὴ 

λυπεῖν τε ἄλλους καὶ αὐτοὶ ἀμυνόμενοι μὴ βλάπτεσϑαι τὸ ἴσον νέ- 
΄ “᾿ - ᾿ 

μετε. 2. μόλις δ᾽ ἂν πόλει ὁμοίᾳ παροικοῦντες ἐτυγχάνετε τούτου" 
- σ Αι» 5 , ΕΣ ’ τ: 6 - ν 3 ᾿ 

γῦν δ᾽, ὅπερ καὶ ἄρτι ἐδηλώσαμεν, ἀρχαιότροπα᾽ ὑμῶν τὰ ἐπιτηδεύ- 
σ ᾿ 

μάτα πρὸς αὐτούς ἐστιν. ἀνάγκη δ᾽ ὥσπερ τέχνης ἀεὶ τὰ ἐπιγιγνόμενα 
- ᾿ Ἁ , ΄᾿ ᾿ 

κρατεῖν. 3. καὶ ἡσυχαζούσῃ μὲν πόλει τὰ ἀκίνητα νόμιμα ἄριστα, 
Ἁ ΄ - - 

πρὸς πολλὰ δὲ ἀναγκαζομένοις ἰέναι πολλῆς καὶ τῆς ἐπιτεχνήσεως 
-“ Ἁ , - - 

δεῖ. διόπερ καὶ τὰ τῶν ᾿“ϑηναίων ἀπὸ τῆς πολυπειρίας ἐπὶ πλέον 
δι... Ὁ ’, " Ύ “- ΙΕ ὐ ἝΝ ς « 
ὑμῶν κεχαίνωται. 4. μέχρι μὲν οὖν τοῦδε ὡρίσϑον ὑμῶν ἡ βραδυ- 

- ᾿ -" Α ΄ 

τής" νῦν δὲ τοῖς τὲ ἄλλοις καὶ Ποτιδαιάταις, ὥσπερ ὑπεδέξασϑε, 
, Α , 3 ἐ 2 , 3 ’ “ 4, 

βοηϑήσατε κατὰ τάχος ἐσβαλόντες ἐς τὴν ᾿Α΄ττικήν, ἵνα μὴ ἄνδρας 
᾿" - - ’ - 

τὲ φίλους καὶ ξυγγενεῖς τοῖς ἐχϑίστοις πρόησϑε, καὶ ἡμᾶς τοὺς 
δον δυό» δὸς ΟΝ δ ψινδ Εὐυμμονίαν τρέ δ:- ὁρᾷ ς ἀϑυμίᾳ πρὸς ἑτέραν τινὰ ξυμμαχίαν τρέννητε. ὅ. δρῷμεν» 
3.Ά » γφλ » " - “- ς ᾽, » " 5 ’ 

δ᾽ ἂν ἄδικον οὐδὲν οὔτε πρὸς ϑεῶν τῶν ὁρχίων οὔτε πρὸς ἀνϑρώ- 
πὼν τῶν αἰσϑανομένων. λύουσι γὰρ σπονδὰς οὐχ οἱ δι᾿ ἐρημία» 
᾿» ’ γ᾽ ᾽ ΄ ν ἤ - τ ν ’ 

ἄλλοις προσιόντες, ἀλλ᾿ οἱ μὴ βοηϑοῦντες οἷς ἂν ξυνομύσωσι. 
Α -" ν᾽ - ; σ Ἁ 

0. βουλομένων δὲ ὑμῶν προϑύμων εἶναι μενοῦμεν" οὔτε γὰρ ὅσια ἂν 
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- ΄ » ΓῚ “᾿ Γ σ 

ποιοῖμεν μεταβαλλόμενοι οὔτε ξυγηϑεστέρους ἂν ἀλλους εὕροιμεν. 
κ᾿ - "» 

7. πρὸς τάδε βουλεύεσϑε εὖ, καὶ τὴν Πελοπόννησον πειρᾶσϑε μὴ 
’ » ) -» 

ἐλάσσω ἐξηγεῖσϑαι ἢ οἱ πατέρες ὑμῖν παρέδοσαν. 
ΠΧ ΧΙΤΙΙ. Τοιαῦτα μὲν οἱ Κορίνϑιοι εἶπον. τῶν δὲ ᾿4ϑηναίων 

μ᾿ κ᾿ Ω ΄ - - 

ἔτυχε γὰρ πρεσβεία πρότερον ἐν τῇ “Ζ“ακεδαίμονι περὶ ἄλλων παροῦ- 
" » -“ ᾿ - σα, καὶ ὡς ἤσϑοντο τῶν λόγων, ἔδοξεν αὐτοῖς παριτητέἕα ἐς τοὺς 

- ν Ἁ 

“Τακεδαιμονίους εἶναι, τῶν μὲν ἐγκλημάτων πέρι μηδὲν ἀπολογησο- 
᾿ πε - , -" 

μένους ὧν αἱ πόλεις ἐνεκάλουν, δηλῶσαι δὲ περὶ τοῦ παντός, ὡς οὐ 
, ᾽ - ς ᾿ " 5 Ἀ. 4. ’ , θεῖ 

ταχέως αὐτοῖς βουλευτέον εἴη, ἀλλ ἕν πλείονι σκέπτξονγ. καὶ ἀμὰ 
Ἁ Ζ - ὠ ; 4ι 

τὴν σφετέραν πόλιν ἐβούλοντο σημῆναι ὅση εἴη δύναμιν, καὶ ὑπό- 
΄ ῳ [ κ ᾿ ᾿ - 

μνῆσιν ποιήσασϑαι τοῖς τε πρεσβυτέροις ὧν ἤδεσαν καὶ τοῖς νεωτέ- 
“ ᾿ - - ν - 

ροις ἐξήγησιν ὧν ἄπειροι ἦσαν, νομίζοντες μᾶλλον ἂν αὐτοὺς ἐκ τῶν 
λόγων πρὸς τὸ ἡσυχάζειν τραπέσϑαι ἢ πρὸς τὸ πολεμεῖν. 2. προσ- 

, Ἅ, - , δ “ ᾿" ΕΣ " 
ελϑόντες οὖν τοῖς ““ακεδαιμονίοις ἔφασαν βούλεσϑαι καὶ αὕτοι 
5 Α “- » - » - ᾿ ν 2 , « 5.2 [ ’ 

ἐς τὸ πλῆϑος αὐτῶν εἰπεῖν, εἰ τι μὴ ἀποκωλύοι. ὅ. οἱ δ᾽ ἐκελευὸν 
5» , Ἁ ’ εὖ - μὲ ’ 

τε ἐπιέναι, καὶ παρελϑόντες οἱ ᾿4ϑηναῖοι ἔλεγον τοιάδε. 

1 ΧΠΙ]. Ἡ μὲν πρέσβευσις ἡμῶν οὐκ ἐς ἀντιλογίαν τοῖς ὑμε- 
ν Ξ ω ᾿ :] , 

φέροις ξυμμάχοις ἐγένετο, ἀλλὰ περὶ ὧν ἡ πόλις ἔπεμψεν" αἰσϑό- 
- - ’ » - 

μενοι δὲ καταβοὴν οὔκ ὀλίγην οὖσαν ἡμῶν παρήλϑομεν, οὐ τοῖς 
- ’ - ν .. - - 

ἐγκλήμασι τῶν πόλεων ἀντεροῦντες, οὐ γὰρ παρὰ δικασταῖς ὑμῖν 
, - ᾿ Υ' σ . 

οὔτε ἡμῶν οὔτε τούτων οἱ λόγοι ἂν γίγνοιντο, ἀλλ ὅπως μὴ ῥᾳδίως 
- - [ 

περὶ μεγάλων πραγμάτων τοῖς ξυμμάχοις πειϑόμενοι χεῖρον βουλεύ- 
κ σ Ἁ - Α ,ὔ «ας, δὲ « “- 

σησϑε, καὶ ἅμα βουλόμενοι περὶ τοῦ παντὸς λόγου τοῦ ἐς ἡμὰς 
πα τ ς Υ͂ ᾽ , πὴ «α ; σ καϑεστῶτος δηλῶσαι, ὡς οὔτε ἀπειχότως ἔχομεν ἃ κεκτημεϑα, ἢ τὲ 

’ « - 9 ’ 5» ) Α ν ᾿ [4 ν ’ ὃ - τὶ ; 

πόλις ἡμῶν ἀξία λόγου ἐστί. 2. καὶ τὰ μὲν πάνυ παλαιὰ τὶ δεῖ λέγειν, 
τ " “ ν - ’ ." ᾿ 
ὧν ἀκοαὶ μᾶλλον λόγων μάρτυρες ἢ ὄψεις τῶν ἀκουσομένων ; τὰ δὲ 

" “ ᾿ - Υ̓ 3. .κῇ 

Μηδικὰ καὶ ὅσα αὐτοὶ ξύνιστε, εἰ καὶ δὲ ὄχλου μᾶλλον ἔσται ἄξει 
, Ι] ’ , Α 4 σ 5 - ΜῈ Ὁ 3 λ ’, 

προβαλλομένοις, ἀνάγκη λέγειν" καὶ γὰρ οτὲ δρῶμεν, ἐπ ὠφξλεις 
5» , τ - ᾿ Ἧς ,᾿ - ᾿ , , 
ἐχινδυνεύετο, ἧς τοῦ μὲν ἔργου μέρος μετέσχετε, τοῦ δὲ λόγου μὴ 

-»" ΄ ΄ Ν » 

παντός, εἴ τι ὠφελεῖ, στερισκώμεϑα. 9. ῥηθήσεται δὲ οὐ παραι- 
- “ " ΄ Ν σ εν» 

τήσεως μᾶλλον ἕνεκα ἢ μαρτυρίου καὶ δηλώσεως πρὸς οἱαν υμῖν 
΄ . ῃ ,᾿ " 

πόλιν μὴ εὖ βουλευομένοις ὁ ἀγὼν καταστήσεται. 4. φαμὲν γὰρ 
4 . ΄ - ’ ᾳ« ὦ ΄ιψφ 

Μαραϑῶῦνί τε μόνοι προκινδυνεῦσαι τῷ βαρβάρῳ καὶ ὁτὲ τὸ ὑστε- 
“- 5 ε φ' «ἡ Α -»" ΕῚ ΄ ΕῚ ,ὔ 3.»ς Α 

ρον ἦλϑεν, οὐχ ἱκανοὶ ὄντες κατὰ γῆν ἀμύνεσϑαι ἐσβάντες ἐς τὰς 
κα, - - σ ν " ΄ 

ναῦς πανδημεὶ ἐν Σαλαμῖνι ξυνναυμαχῆσαι, ὅπερ ἔσχε μὴ κατὰ πόλεις 
" τι ΄ δ Ἃγ 

αὐτὸν ἐπιπλέοντα τὴν Πελοπόννησον πορϑεῖν, ἀδυνάτων ἂν ὀντῶν 
ὯΝ 



ἕξ “" ΘΟΥ̓ΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΙΓΡΆΦΗΣ. 

ὅν - , ᾿ ᾽ πρὸς ναῦς πολλὰς ἀλλήλοις ἐπιβοηϑεῖν. ὅ. τεχμήριον δὲ μέγιστον 
ν - ’ Ε] “ “ς , 

αὐτὰς ἐποίησε" νικηϑεὶς γὰρ ταῖς ναυσίν, ὡς οὐκέτι αὐτῷ ὁμοίας 
ἐς » - -} ᾿ 

οὔσην τῆς δυνάμεως, κατὰ τάχος τῷ πλέονι τοῦ στρατοῦ ἀνεχώρησεν. 
- εἰ - ᾿ 

ΠΧ ΧΤΥ. τοιούτου μέντοι ξυμβάντος τούτου, καὶ σαφῶς δηλωϑέν- 
-» ἔων ’ . 

τος ὅτι ἐν ταῖς ναυσὶ τῶν “Ελλήνων τὰ πράγματα ἐγένετο, τρία τὰ 
- » ν 

ὠφελιμώτατα ἐς αὐτὸ παρεσχύμεϑα, ἀριϑμόν τὲ νεῶν πλεῖστον καὶ 
΄ Α , ΄ - ’ 

ἄνδρω: στρατηγὸν ξυνετώτατον καὶ προϑυμίαν ἀοχνοτάτην, ναῦς μέν 
’ - ᾿ 

γε ἐς τὰς τετρακοσίας ὀλίγῳ ἐλάσσους δύο μοιρῶν, Θεμιστοκλέα δὲ 
΄ - - - σ 

ἄρχοντα, ὃς αἰτιώτατος ἐν τῷ στενῷ ναυμαχῆσαι ἐγένετο, ὅπερ 
" , Ν ἈΝ " - « - " Ὰ 

σαφέστατα ἔσωσε τὰ πράγματα, καὶ αὐτὸν διὰ τοῦτο ὑμεῖς δὴ μά- 
λιστὰ ἐτιμήσατε ἄγδρα ξένον τῶν ὡς ὑμᾶς ἐλϑόντων. Ὡ. προϑυ- 

͵ Ἁ , " , Ε "“- Ἵ - ᾿] ΞΕ: νοῶ » 

μίαν δὲ καὶ πολὺ τολμηροτάτην ἐδείξαμεν, οἱ γε, ἐπειδὴ ἡμῖν κατὰ 
- ’ - ᾿ 2, “ 3 , 

γῆν οὐδεὶς ἐβοήϑει, τῶν ἄλλων ἤδη μέχρι ἡμῶν δουλευόντων, ἠξιώ- 
πο , ᾿ ν - « Α 

σαμεν, ἔκλιπόντες τὴν πόλιν καὶ τὰ οἰκεῖα διαφϑείραντες, μηδ᾽ ὡς τὺ 
- ,’ ’ ᾿ - ᾿ 

τῶν περιλοίπων ξυμμάχων κοινὸν προλιπεῖν, μηδὲ σχεδασϑέντες 
- - ΄ » -" Α 

ἀχρεῖοι αὐτοῖς γενέσϑαι, ἀλλ᾿ ἐσβάντες ἐς τὰς ναῦς κινδυνεῦσαι καὶ 
“. - “ τ ᾽ “ Α 

μὴ ὀργισθῆναι ὅτι ἡμῖν οὐ προετιμωρήσατε. ὃ. ὥστε φαμὲν οὐχ 
Ἕ - - Δ -" - 

ἧσσον αὐτοὶ ὠφελῆσαι ὑμᾶς ἢ τυχεῖν τούτου. ὑμεῖς μὲν γὰρ ἀπό τε 
- Ν Ὶ - ;" 

οἰκουμένων τῶν πόλεων καὶ ἐπὶ τῷ τὸ λοιπὸν γνέμεσϑαι, ἐπειδὴ 
5 ,Α μπῇ Ἁ « “« ᾿ ΕΣ « - " ; 5 ’ σ 

ἐδείσατε ὑπὲρ ὑμῶν καὶ οὐχ ἡμῶν τὸ πλέον, ἐβοηϑήσατε" ὁτὲ 
-" :- ἥ -» Ἔ - «΄ 

γοῦν ἦμεν ἔτι σῶοι, οὐ παρεγένεσϑε" ἡμεῖς δὲ ἀπό τε τῆς οὐκ οὔσης 
Ἵ ΄ , ᾿ - 5 ’ 

ἔτι ὁρμώμενοι, καὶ ὑπὲρ τῆς ἐν βραχείᾳ ἐλπίδι οὔσης κινδυνεύοντες, 
’ ς »-" Α ι. πὰ - 

ξυνεσώσαμεν ὑμᾶς τε τὸ μέρος καὶ ἡμᾶς αὐτούς. εἰ δὲ προσεχωρή- 
, - χ’ σ ἈΝ ΥΝ - , 

σαμεν πρότερον τῷ Μήδῳ, δείσαντες ὥσπερ καὶ ἄλλοι περὶ τῇ χώρᾳ, 
Ἃ Ἂ 94. 9 ’ὔ σ Ε] - - ᾿ 

ἢ μὴ ἑτολμήσαμεν ὕστερον ἐσβῆναι ἐς τὰς ναῦς ὡς διεφϑαρμένοι, 
5ι' ἃ " " ο΄ τ ᾿ - τ 

οὐδὲν ἂν ἔτι ἔδει ὑμᾶς μὴ ἔχοντας ναῦς ἱκανὰς ναυμαχεῖν, ἀλλὰ 
᾽ ε δ 3 “ , ὶ , 

καϑ' ἡσυχίαν ἂν αὐτῷ προεχώρησε τὰ πράγματα ἡ ἐβούλετο. 
9. φ'".9 4 ΄ ΓΧΧΥΎ. ἀρ᾽ ἄξιοί ἐσμὲν, ὦ “1 ἀακεδαιμόνιοι, καὶ προϑυμίας ἕνεκα 

- , ᾿" , , 2 - Ἐ ᾿ "Ὁ 
τῆς τότε καὶ γνώμης ξυνέσεως ἀρχῆς γε ἧς ἔχομεν τοῖς Ἕλλησι μὴ 
σ΄ " 5 , Ὦ κ᾿ . ΠΑ , γη. 7 

ουτως ἄγαν ἐπιφϑόνως διακεῖσϑαι; Φ. καὶ γὰρ αὐτὴν τήνδε ἐλά- 
᾽ - Ἁ - 

βομεν οὐ βιασάμενοι, ἀλλ᾿ ὑμῶν μὲν οὐκ ἐθελησάντων παραμεῖναι 
; " « ΄ - ᾿ ἄνομα ἡ ’ Ὧν 

πρὸς τὰ ὑπολοιπὰ τοῦ βαρβάρου, ἡμῖν δὲ προσελϑόντων τῶν ξυμ- 
᾿ ᾿ Ξ ἐδὸ ιν , - - 

μάχων καὶ αὐτῶν δεηϑέντων ἡγεμόνας καταστῆναι" 8. ἐξ αὐτοῦ 
᾿Ὶ “- Μ, 2 -»" “ 

δὲ τοῦ ἔργου κατηναγκάσϑημεν τὸ πρῶτον προαγαγεῖν αὐτὴν ἐς 
’ ᾽ . « ᾿ - 

τόδε, μάλιστα μὲν ὑπὸ δέους, ἔπειτα δὲ καὶ τιμῆς, ὕστερον καὶ 
᾽ ’ 5 4 Α » » , Ψ 5 7 - - - Ε 

ὠφελείας. . καὶ οὐκ ἀσφαλὲς ἔτι ἐδόκει εἶναι τοῖς πολλοῖς ἀπη- 



ΤΟΙ ΘΑΡΧ ΧΥΕ ΣΧ ΧΥΤΊ,. 3956 

χϑημένους καί τινων καὶ ἤδη ἀποστάντων κατεστραμμένων, ὑμων 

τὲ ἡμῖν οὐκέτι ὁμοίως φίλων ἀλλ᾿ ὑπόπτων καὶ διαφόρων ὄντων, 

ἀνέντας κινδυνεύειν" καὶ γὰρ ἂν αἱ ἀποστάσεις πρὸς ὑμᾶς ἐγιγ- 

ψοντο. ὅ. πᾶσι δὲ ἀνεπίφϑονον τὰ ξυμφέροντα τῶν μεγίστων 

πέρι κινδύνων εὖ τίϑεσϑαι. ΕΧΧΥ͂Ι. ὑμεῖς γοῦν, ὦ “Τακεδαιμό- 

νοι, τὰς ἐν τῇ Πελοποννήσῳ πόλεις ἐπὶ τὸ ὑμῖν ὠφέλιμον καταστη- 

σάμενοι ἐξηγεῖσϑε᾽ καὶ εἰ τότε ὑπομείραψεξρ διὰ παντὸς ἀπήχϑη: 

σϑε ἐν τῇ ἡγεμονίᾳ ὥσπερ ἡμεῖς, εὖ ἴσμεν μὴ ἂν ἧσσον ὑμᾶς λυπη- 

ροὺς γενομένους τοῖς ξυμμάχοις, καὶ ἀναγκἀσϑέντας ἃ ἂν ἢ ἄρχειν 

ἐγκρατῶς ἢ αὐτοὺς κινδυνεύειν. Ὡ. οὕτως οὐδ᾽ ἡ ἡμεῖς ϑαυμαστὸν 

οὐδὲν πεποιήκαμεν οὐδ᾽ ἀπὸ τοῦ ἀνθρωπείου τρόπου, εἰ ἀρχήν τ 

διδομένην ἐδεξάμεϑα, καὶ ταύτην μὴ ἀνεῖμεν ὑπὸ τῶν μεγίστων 

γιχηϑέντες, τιμῆς καὶ δέους καὶ ὠφελείας, οὐδ᾽ αὖ πρῶτοι τοῦ 

τοιούτου ὑπάρξαντες, ἀλλ ἀεὶ καϑεστῶτος τὸν ἥσσω ὑπὸ τοῦ δυν- 
ατωτέρου κατείργεσϑαι, ἄξιοί τε ἅμα νομίζοντες εἶναι, καὶ ὑμῖν 

δοκοῦντες μέχρι οὗ τὰ ξυμφέροντα λογιζόμενοι τῷ δικαίῳ λόγῳ νῦν 

χρῆσϑε, ὃν οὐδείς πω παρατυχὸν ἰσχύι τι κτήσασϑαι προϑεὶς τοῦ μὴ 

πλέον ἔχειν ἀπετράπετο. 3. ἐπαινεῖσϑαί τε ἄξιοι οἵτινες χρησάμε- 
γοι τῇ ἀνθρωπείᾳ φύσει ὥστε ἑτέρων ἄρχειν, δικαιότεροι ἢ κατὰ τὴν 
ὑπάρχουσαν δύναμιν γεγένηνται. 4. ἄλλους γ᾽ ἂν οὖν οἰόμεϑα τὰ 
ἡμέτερα λαβόντας δεῖξαι ἂν μάλιστα εἴ τι μετριάζομεν " ἡμῖν δὲ καὶ 
ἐκ τοῦ ἐπιεικοῦς ἀδοξία τὸ πλέον ἢ ἔπαινος οὐκ εἰχύτως περιέστη. 

ΠΧ ΧΎΥΠ. καὶ ἐλασσούμενοι γὰρ ἐν ταῖς ξυμβολαίαις πρὸς τοὺς ξυμ- 

μάχους δίκαις, καὶ παρ᾽ ἡμῖν αὐτοῖς ἐν τοῖς ὁμοίοις νόμοις ποιήσαν- 

τες τὰς χρίσεις, φιλοδικεῖν δοκοῦμεν. “2. καὶ οὐδεὶς σκοπεῖ αὐτῶν, 

τοῖς καὶ ἄλλοϑί που ἀρχὴν ἔχουσι καὶ ἧσσον ἡμῶν πρὸς τοὺς ὑπη- 
χόους μετρίοις οὖσι διότι τοῦτο οὐκ ὀνειδίζεται" βιάζεσϑαι γὰρ οἷς 
ἂν ἐξῇ, δικάζεσϑαι οὐδὲν προσδέονται. ὃ. οἱ δὲ εἰϑισμένοι πρὸς ἡμᾶς 

ἀπὸ τοῦ ἴσου ὁμιλεῖν, ἤν τι παρὰ τὸ μὴ οἴεσϑαι χρῆναι ἢ γνώμῃ ἢ 
δυνάμει τῇ διὰ τὴν ἀρχὴν καὶ ὁπωσοῦν ἐλασσωϑῶσιν, οὐ τοῦ πλέο- 

γος μὴ στερισκόμενοι χάριν ἔχουσιν, ἀλλὰ τοῦ ἐνδεοῦς χαλεπώτερον 
φέρουσιν ἢ εἰ ἀπὸ πρώτης ἀποϑέμενοι τὸν νόμον φανερῶς ἐπλεονε- 

κτοῦμεν. ἐκείνως δὲ οὐδ᾽ ἂν αὐτοὶ ἀντέλεγον ὡς οὐ χρεὼν τὸν ἥσσω 
τῷ κρατοῦντι ὑποχωρεῖν. 4. ἀδικούμενοί τε, ὡς ἔοικεν, οἱ ἄνϑρω- 

μᾶλλον ὀργίζονται ἢ βιαζόμενοι. τὸ μὲν γὰρ ἀπὸ τοῦ ἴσου 
δοκεῖ πλεονεχτεῖσϑαι, τὸ δ᾽ ἀπὸ τοῦ χρείσσονος καταναγκάζεσϑαι. 
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« ᾿ -“ “ ὦ ’, , 

δ. ὑπὸ γοῦν τοῦ Δ]ήδου δεινότερα τούτων πάσχοντες ἠνείχοντο, ἡ 
᾿ Ν -» 

δὲ ἡμετέρα ἀρχὴ χαλεπὴ δοκεῖ εἶναι, εἰκότως" τὸ παρὸν γὰρ ἀεὶ 
Ὁ" σιν μὴ ν..9 ν "ἡ - 

. βαρὺ τοῖς ὑπηκόοις. 6. ὑμεῖς γ ἂν οὖν εἰ καϑελόντες ἡμᾶς 
»» , δ Ν ᾿ ΘΝ Δ " ᾿" δ ’ 3 
ἄρξαιτε, τάχα ἂν τὴν εὐνοίαν ἣν διὰ τὸ ἡμέτερον δέος εἰλήφατε, 

΄ ΕΣ ᾿ σ' Ν ’ Ἁ Ἁ “ ᾽ , ᾿ ΄ ’ 

μεταβάλοιτε, εἴπερ οἷα καὶ τότε πρὸς τὸν δῆῆδον δι ὀλίγου ἡγησά- 
’, -" Α - 

μένοι ὑπεδείξατε, ὁμοῖα καὶ νῦν γνώσεσϑε. ἄμικτα γὰρ τά τε καϑ' 
- ᾿ - » Ὶ 

ὑμᾶς αὐτοὺς νόμιμα τοῖς ἄλλοις ἔχετε, καὶ προσέτι εἷς ἕκαστος 
. - 4 ἐξιὼν οὔτε τούτοις χρῆται, οὔϑ' οἷς ἡ ἄλλη Ἑλλὰς νομίζει. 

Ύ Ἴ " ν " 
ΤΧΧΎΥΠΙ. βουλεύεσϑε οὖν βραδέως ὡς οὗ περὶ βραχέων, καὶ μὴ 

Ἣν, -» ’ 

ἀλλοτρίαις γνώμαις καὶ ἐγκλήμασι πεισϑέντες οἰκεῖον πόνον πρὸῦσ- 
- σ - 

ϑησϑε. τοῦ δὲ πολέμου τὸν παράλογον, ὅσος ἐστί, πρὶν ἐν αὐτῷ 

γενέσϑαι προδιάγνωτε" Ὡ. μηκυνόμενος γὰρ φιλεῖ ἐς τύχας τὰ 
, φ ε " 

πολλὰ περιίστασϑαι, ὧν ἴσον τὲ ἀπέχομεν καὶ ὁποτέρως ἔσται ἐν 
3 ’ ΄ 9» ὌΡΩν. » ΟΥ̓ ’ 

ἀδήλῳ κινδυνεύεται. 8. ἰόντες τὲ οἱ ἄνϑρωποι ἐς τοὺς πολέμους 
- " ’ 2 α - σ -" - 

τῶν ἔργων πρότερον ἔχονται, ἃ χρῆν ὕστερον δρᾶν, κακοπαϑοῦντες 
λης “- ἣν [κι Ξ - Ν 5 Ε] - ,ὔ 

δὲ ἤδη τῶν λόγων ἅπτονται. 4. ἡμεῖς δὲ ἐν οὐδεμιᾷ πῶ τοιαύτῃ 
« ’ » » 7 2 ν »,»Μ Α) «Ὁ - « - ’ ς - [2 Ν 

ἁμαρτίᾳ ὄντες οὔτ᾽ αὐτοὶ οὔϑ᾽ ὑμᾶς ὁρῶντες λέγομεν ὑμῖν, ἕως ἔτι 
9 , γ ’ « 3 ’ ᾿) , ’ ᾿ 

αὐϑαίρετος ἀμφοτέροις ἡ εὐβουλία, σπονδὰς μὴ λύειν μηδὲ παρα- 
’ ᾿ [χὰ " Α ΄, ’, ΄ ν " , 

ῬΌΡΕΙΣ" τοὺς τω τὰ δὲ διαοῦν δίκῃ λύεσϑαι κατὰ τὴν ξυνϑή- 

κην" ἢ ϑεοὺς τοὺς ὁρκίους μαρτυρὰβ ποιούμενοι πειρασόμεθα 

ἀμύνεσϑαι πολέμου ἄρχοντας ταύτῃ ἢ ἂν ὑφηγ ἤσϑε. 
εἶ Α - 

1,Χ ΧΙΧ. Τοιαῦτα δὲ οἱ ᾿ϑηναῖοι εἶπον. ἐπειδὴ δὲ τῶν τὲ 

ξυμμάχων ἤκουσαν οἱ “Πακεδαιμόνιοι τὰ ἐγκλήματα τὰ ἐς τοὺς 

᾿Αϑηναίους, καὶ τῶν ᾿Α'ϑηναίων ἃ ἔλεξαν, μεταστησάμενοι πάντας 
ἐβουλεύοντο κατὰ σφᾶς αὐτοὺς περὶ τῶν παρόντων. 2. καὶ τῶν 

᾿ [ἢ 3 Ἁ Α 3 Α, « - Υ 2 - ᾿ ᾽ 

μὲν πλειόνων ἐπὶ τὸ αὐτὸ αἱ γνῶμαι ἔφερον, ἀδικεῖν τὲ τοὺς .4ϑη- 
, Α 9, ’ 

γναίους ἤδη καὶ πολεμητέα εἶναι ἐν τάχει" παρελϑὼν δὲ ᾿αἰρχίδιεμος 
δῷ Ἔ τ ᾿ , "5 

ὁ βασιλεὺς αὐτῶν, ἀνὴρ καὶ ξυνετὸς δοκῶν εἶναι καὶ σώφρων, ἔλεξε 

τοιάδε. 
΄ » - ᾿ ᾿ ᾿΄ Ύ 

1 ΧΧΧ. Καὶ αὐτὸς πολλῶν ἤδη πολέμων ἔμπειρός εἰμι, ὦ 
« τἂν “ - ς .« - σ΄ ’ 

“Τακεδαιμόνιοι, καὶ ὑμῶν τοὺς ἐν τῇ αὐτῇ ἡλικίᾳ ὁρῶ, ὥστε μήτε 

ἀπειρίᾳ ἐπιϑυμῆσαί τινα τοῦ ἔργου, ὅπὲρ ἂν οἱ πολλοὶ πάϑοιεν, μὴ τὃ 

ἀγαϑὸν καὶ ἀσφαλὲ ἐφ νομίσαντα. 2. εὕροιτε δ᾽ ἂν τόνδε; περὶ οὗ νῦν 

βουλεύεσϑε, οὐκ ἂν ἐλάχιστον γενόμενον, εἶ σωφρόνως τις αὐτὸν 

ἐκλογίζοιτο. 8. πρὸς μὲν γὰρ τοὺς Πελοποννησίους καὶ ἀστυγείτο- 

νας παρόμοιος ἡμῶν ἡ ἀλκή, καὶ διὰ ταχέων οἷόν τὸ ἐφ᾽ ἕχαστα 
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ἐλϑεῖν" πρὸς δὲ ἄνδρας, οἱ γῆν τε ἑκὰς ἔχουσι καὶ πρρβέτε ϑαλάσ- 

σης ἐμπειρότατοί εἰσι, καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἄριστα ἐξήρτυνται, 

πλούτῳ τε ἰδίῳ καὶ δημοσίῳ καὶ ναυσὶ καὶ ἵπποις καὶ ὅπλοις καὶ 

ὄχλῳ ὅσος οὐκ ἐν ἄλλῳ ἑνί γε χωρίῳ Ἑλληνικῷ ἐστίν, ἔτι δὲ καὶ 

ξυμμάχους πολλοὺς φόρου ὑποτελεῖς ἔχουσι, πῶς χρὴ πρὸς τούτους 

ῥᾳδίως πόλεμον ἄρασϑαι, καὶ τίνι πιστεύσαντας ἀπαρασκεύους 

ἐπειχϑῆναι; 4. πότερον ταῖς ναυσίν ; ἀλλ᾽ ἥσσους ἐσμέν" εἰ δὲ 

μελετήσομεν καὶ ἀντιπαρασκευασόμεϑα, χρόνος ἐνέσται. ἀλλὰ τοῖς 
4 2 " Γ ΨΜ, , ΄ 2 , νΝ ᾿ 5 

χρήμασιν; ἀλλὰ πολλῷ ἔτι πλέον τούτου .ἐλλείπομεν καὶ οὔτὲ ἕν 
“» ᾿ - , -- ᾿ 

κοινῷ ἔχομεν οὔτε ἑτοίμως ἐκ τῶν ἰδίων φέρομεν, ΤΙΧΧ ΧΙ. τάχ 
- Ὁ “- Ν - ε 

ἄν τις ϑαρσοίη ὅτι τοῖς ὅπλοις αὐτῶν καὶ τῷ πλήϑει ὑπερφέρομεν, 
σ΄ ᾿ -" «- 3 - - Α » - 2 " Ἁ 

ὥστε τὴν γῆν δηῃοῦν ἐπιφοιτῶντες᾽" 2. τοῖς δὲ ἄλλη γῆ ἔστι πολλὴ 
ὁ " ἊΡ 5 ἅ , "᾿ Ἔ; , 5 “ς -- Ε] ᾽ Ἐ 

ἧς ἄρχουσι, καὶ ἐκ ϑαλάσσης ὧν δέονται ἐπάξονται. ὁ. εἰ δ αὖ 
-. , ’ Α 

τοὺς ξυμμάχους ἀφιστάναι πειρασόμεϑα, δεήσει καὶ τούτοις ναυσὶ 
- ᾿" , Ἅ ΄ ’, παῖ ὧδ « “᾽ ς , 

βοηϑεῖν, τὸ πλέον οὖσι νησιώταις. 4. τίς οὖν ἔσται ἡμῶν ὁ πόλε- 
“Ἂ Ρ Α “Ἃ , 

μος; εἰ μὴ γὰρ ἢ ναυσὶ κρατήσομεν ἢ τὰς προσόδους ἀφαιρήσομεν 
ἀφ᾽ ὧν τὸ ναυτικὸν τρέφουσι, βλαψόμεϑα τὰ πλέω. ὅ. κἀν τούτῳ 

᾽ ᾿ 2, Α 5 ’ ’ »" 

οὐδὲ καταλύεσϑαι ἔτι καλόν, ἄλλως τε καὶ εἰ δόξομεν ἄρξαι μᾶλλον 
-" - Ἁ ν κ᾿ » ’ -" 9 ’ » ; « 

τῆς διαφορᾶς. Ὁ. μὴ γὰρ δὴ ἐκείνῃ γὲ τῇ ἐλπίδι ἑπαιρωμεϑα ὡς 
’ «ς ᾽΄ ". . - - , Α 

ταχὺ παυϑήσεται ὃ πόλεμος, ἢν τὴν γῆν αὐτῶν τάμωμεν. δέδοικα δὲ 
- Α " » -" νυ τα « ’ σ » ἐν 2 

μᾶλλον μὴ καὶ τοῖς παισὶν αὐτὸν ὑπολίπωμεν" οὕτως εἰκὸς ᾿“ϑη- 
- - - , σ 

γναίους φρονήματι μήτε τῇ γῇ δουλεῦσαι, μήτε ὥσπερ ἀπείρους κατα- 

πλαγῆναι τῷ πολέμῳ. ΤΙΧ Χ ΧΙ. οὐ μὴν οὐδὲ ἀναισϑήτως αὐτοὺς 
Ἃ , - “-“ ΄ ι 

κολεύω τούς τὲ ξυμμάχους ἡμῶν ἐᾶν βλάπτειν, καὶ ἐπιβουλεύοντας 
ῚῚ - ΕἸ Α σ Α ’ ΡΞ Α - 

μὴ καταφωρῶν, ἀλλὰ ὅπλα μὲν μήπω κινεῖν, πέμπειν δὲ καὶ αἰτιᾶ- 

σϑαι μήτε πόλεμον ἄγαν δηλοῦντας μήϑ᾽ ὡς ἐπιτρέψομεν, κἀν 
’, Ὶ -" »" 

τούτῳ καὶ τὰ ἡμέτερα αὐτῶν ἐξαρτύεσϑαι ξυμμάχων τε προσαγωγῇ 

καὶ “Ελλήνων καὶ βαρβάρων, εἴ ποϑέν τινα ἢ ναυτικοῦ ἢ χρημάτων 
δύναμιν προσληψομεϑα ἀνεπίφϑονον δὲ ὅσοι ὥσπερ καὶ ἡμεῖς ὑπ᾽ 

᾿᾿Ιϑηναίων ἐπιβουλευόμεϑα μὴ Ἕλληνας μόνον, ἀλλὰ καὶ βαρβάρους 
- « - σ 

προσλαβόντας διασωϑῆναι᾽ καὶ τὰ αὑτῶν ἅμα ἐχποριζώμεϑα. 
ννλ ᾿ ᾿ ᾿ - - ᾿ 

Ω, χαὶ ἣν μὲν ἐσακούσωσί τι πρεσβευομένων ἡμῶν, ταῦτα ἄριστα" 
Ὃν Ἁ ’ - ρου Ἁ ’ Ν " " 4 ἍἋ - 

ἣν δὲ μή, διελϑόντων ἐτῶν καὶ δύο καὶ τριῶν ἄμεινον ἤδη, ἣν δοκῇ, 
Ἂ , - - 

πεφραγμένοι ἴμεν ἐπ᾿ αὐτούς. 3. καὶ ἴσως, ὁρῶντες ἡμῶν ἤδη τὴν 
Α Ἁ - -- - 

τὲ παρασχενὴν καὶ τοὺς λόγους αὐτῇ ὁμοῖα ὑποσημαίνοντας, μᾶλλον 
Ἅ » - “- Ὑ Ὑ ΜΝ " ν ’ 3 - 

ἂν εἴκοιεν, καὶ γῆν ἔτι ἄτμητον ἔχοντες καὶ περι παρόντων ἀγαϑῶν 
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᾿ » : ΑἹ " , καὶ οὔπω ἐφϑαρμένων βουλευόμενοι. 4. μὴ γὰρ ἄλλο τι νομίσητε 
-“ - λ΄ ᾿ " Ε τ σ 

τὴν γῆν αὐτῶν ἢ ὅμηρον ἔχειν, καὶ οὐχ ἧσσον ὅσῳ ἄμεινον ἐξείργα 
δ κ “ ΩΝ 

«σται" ἧς φείδεσϑαι χρὴ ὡς ἐπὶ πλεῖστον, καὶ μὴ ἐς ἀπόνοιαν κατα- 
στήσαντας αὐτοὺς ἀληπτοτέρους ἔχειν. ὅ. εἰ γὰρ ἀπαράσκευοι τοῖς 

- , - - σ 

τῶν ξυμμάχων ἐγκλήμασιν ἐπειχϑέντες τεμοῦμεν αὐτήν, ὁρᾶτε ὅπως 
» “- , μὴ αἴσχιον καὶ ἀπορώτερον τῇ Πελοποννήσῳ πράξομεν. θ. ἐγκλή 

: ᾿ Ν Α -“ - 

ματα μὲν γὰρ καὶ πόλεων καὶ ἰδιωτῶν οἷόν τε καταλῦσαι" πόλεμον 
" ΄ - « 

δὲ ξύμπαντας ἀραμένους ἕνεκα τῶν ἰδίων, ὃν οὐχ ὑπάρχει εἰδέναι 
σ - - ν 

καϑ᾿ ὅτι χωρήσει, οὐ ῥάδιον εὐπρεπῶς ϑέσϑαι. ΤΙΧΧᾺΌΤΠΙ καὶ 
5 ’ κ , - ’ . Ἁ Ε] " ’ μι 

ἀνανδρία μηδενὶ πολλοὺς μιᾷ πόλει μὴ ταχὺ ἐπελϑεῖν δοκείτω εἶναι. 
Ἂ ν ’΄ 

2. εἰσὶ γὰρ καὶ ἐκείνοις οὐκ ἐλάσσους, χρήματα φέροντες, ξύμμαχοι, 
ν»»νγ «ς ’ ᾿] σ ν ’ 39 ΑἹ 2 8.6 ᾿ 

καὶ ἔστιν ὃ πύλεμος οὐχ ὁπλων τὸ πλέον ἀλλὰ δαπάνης, δι᾿ ἣν τὰ 
σ 3 -- ν Αι.9 ’ εῚ , 
ὅπλα ὠφελεῖ, ἄλλως τὲ καὶ ἠπειρώταις πρὸς ϑαλασσίους. 8. πορι 

“ “ μῶν - 

σώμεϑα οὖν πρῶτον αὐτήν, καὶ μὴ τοῖς τῶν ξυμμάχων λόγοις πρό- 
"“ Α ᾿ - 

τερον ἐπαιρώμεϑα, οἵπερ δὲ καὶ τῶν ἀποβαινόντων τὸ πλέον ἐπὶ 
- ψΨ' - 

ἀμφότερα τῆς αἰτίας ἕξομεν, οὗτοι καὶ καϑ' ἡσυχίαν τι αὐτῶν 
«Κ᾿ Α Α Ἁ « 

προΐδωμεν. ΤΙΧ ΧΧΤΥ͂, καὶ τὸ βραδὺ καὶ μέλλον, ὃ μέμφονται 
-“ δ 

μάλιστα ἡμῶν, μὴ αἰσχύνεσϑε. σπεύδοντες τὲ γὰρ σχολαίτερον ἂν 
, “ 5 παύσαισϑε διὰ τὸ ἀπαράσκευοι ἐγχειρεῖν" καὶ ἅμα ἐλευϑέραν καὶ 

Ε ’ ῇ ν ᾿ ΄ Ν , ᾿ 
ἐνδοξοτάτην πόλιν διὰ παντὸς νεμόμεϑα. 2. καὶ δύναται μάλιστα 

σωφροσύνη ἔμφρων τοῦτ᾽ εἶναι. μόνοι γὰρ δι᾿ αὐτὸ εὐπραγίαις τε οὐκ 
᾿ “ὧς κα - 

ἐξυβρίζομεν καὶ ξυμφοραῖς ἧσσον ἑτέρων εἴχομεν" τῶν τε ξὺν ἐπαίνῳ 
᾿ - ἃ - - 

ἐξοτρυνόντων ἡμᾶς ἐπὶ τὰ δεινὰ παρὰ τὸ δοκοῦν ἡμῖν οὐκ ἐπαιρό- 
ἡδ - Δικ » ν ΄ ε ’ γωλ - 

μεϑα ἡδονῇ, καὶ ἦν τις ἄρα ξὺν κατηγορίᾳ παροξύνῃ, οὐδὲν μᾶλλον 

ἀχϑεσϑέντες ἀνεπείσϑημεν. 3. πολεμικοί τε καὶ εὔβουλοι διὰ τὸ 
" ’ - 

εὔκοσμον γιγνόμεϑα, τὸ μὲν ὅτι αἰδὼς σωφροσύνης πλεῖστον μετέχει, 
3 [4 ᾿ “ .Ν -" - 

αἰσχύνης δὲ εὐψυχία, εὔβουλοι δὲ ἀμαϑέστερον τῶν νόμων τῆς 
, ᾿ , 

ὑπεροψίας παιδευόμενοι, καὶ ξὺν χαλεπότητι σωφρονέστερον ἢ ὥστε 
- Ε -“ κ μΝ -" μά 

αὐτῶν ἀνηκουστεῖν, καὶ μὴ τὰ ἀχρεῖα ξυνετοὶ ἄγαν ὄντες, τὰς τῶν 
; " ’ ,’ " 

πολεμίων παρασκευὰς λόγῳ καλῶς μεμφόμενοι ἀνομοίως ἔργῳ ἐπε- 
΄ » ᾿Ὶ ᾿ ΄“« 

ξιέναι, νομίζειν δὲ τάς τε διανοίας τῶν πέλας παραπλησίους εἶναι, 
᾿ , ΄ 

καὶ τὰς προσπιπτούσας τύχας οὐ λόγῳ διαιρετάς. 4. ἀεὶ δὲ ὡς 
" Υ ᾿ ᾿ 

πρὺς εὑ βουλευομένους τοὺς ἐναντίους ἔργῳ παρασκευαζόμεϑα᾽ καὶ 
3 ϑῳ Ε ’ « « ’ ΓΝ »" Ὶ » , 2 3 « 

οὐκ ἕξ ἐκείνων ὡς ἁμαρτησομένων ἔχειν δεῖ τὰς ἐλπίδας, ἀλλ᾽ ὡς 
΄ -- » “- Θ' - "»" 

ἡμῶν αὐτὼν ἀσφαλῶς προνοουμένων. πολύ τε διαφέρειν οὐ δεῖ 
» » , , » - 

νομίζειν ἄνϑρωπον ἀνθρώπου, κράτιστον δὲ εἶναι ὅστις ἐν τοῖς 
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ἀναγκαιοτάτοις παιδεύεται. ΤΙΧ ΧΧΥ͂, ταύτας οὖν ἃς οἱ πατέρες 
τε ἡμῖν παρέδοσαν μελέτας καὶ αὐτοὶ διὰ παντὸς ὠφελούμενοι 
ἔχομεν, μὴ παρῶμεν, μηδ᾽ ἐπειχϑέντες ἐν βραχεῖ μορίῳ ἡμέρας περὶ 
πολλῶν σωμάτων καὶ χρημάτων καὶ πόλεων καὶ δόξης βουλεύσωμεν, 

ἀλλὰ καϑ' ἡσυχίαν. ἔξεστι δ᾽ ἡμῖν μᾶλλον ἑτέρων διὰ ἰσχύν. 2. καὶ 

πρὸς τοὺς ᾿4ϑηναίους πέμπετε μὲν περὶ τῆς Ποτιδαίας, πέμπετε δὲ 
περὶ ὧν οἱ ξύμμαχοί φασιν ἀδικεῖσϑαι, ἄλλως τὲ καὶ ἑτοίμων ὄντων 
αὐτῶν δίκας δοῦναι" ἐπὶ δὲ τὸν διδόντα οὐ πρότερον νόμιμον ὡς 
ἐπὶ ἀδικοῦντα ἰέναι. παρασκευάζεσϑε δὲ τὸν πόλεμον ἅμα. ταῦτα 
γὰρ καὶ κράτιστα βουλεύσεσϑε καὶ τοῖς ἐναντίοις φοβερώτατα. 

ὅ., καὶ ὁ μὲν ᾿Αρχίδαμος τοιαῦτα εἶπε παρελϑὼν δὲ ΣΣϑενελαΐδας 
τελευταῖος, εἷς τῶν ἐφόρων τότε ὧν, ἔλεξεν ἐν τοῖς ““ακεδαιμονίοις 

ὧδε. 

ΤΧΧΧΥΙ. Τοὺς μὲν λόγους τοὺς πολλοὺς τῶν ᾿“ϑηναίων οὐ 
γιγνώσκω ἐπαινέσαντες γὰρ πολλὰ ἑαυτούς, οὐδαμοῦ ἀντεῖπον ὡς 
οὐκ ἀδικοῦσι τοὺς ἡμετέρους ξυμμάχους καὶ τὴν Πελοπόννησον" 

καίτοι εἰ πρὸς τοὺς δῆήδους ἐγένοντο ἀγαϑοὶ τότε, πρὸς δ᾽ ἡμᾶς 
κακοὶ νῦν, διπλασίας ζημίας ἄξιοί εἰσιν, ὅτι ἀντ ἀγαϑῶν κακο 
γεγένηνται. 2. ἡμεῖς δὲ ὁμοῖοι καὶ τότε καὶ νῦν ἐσμεν, καὶ τοὺς 
ξυμμάχους ἢν σωφρονῶμεν οὐ περιοψόμεϑα ἀδικουμένους οὐδὲ μελ’ 
λήσομεν τιμωρεῖν - οἱ δ᾽ οὐχέτι μέλλουσι κακῶς πάσχειν. 3. ἄλλοιὶ 
μὲν γὰρ χρήματά ἐστι πολλὰ καὶ νῆες καὶ ἵπποι, ἡμῖν δὲ ξύμμαχοι 

ἀγαϑοί, οὺς οὐ παραδοτέα τοῖς 41ϑηναίοις ἐστίν, οὐδὲ δίκαις κα 

λόγοις διακριτέα μὴ λόγῳ καὶ αὐτοὺς βλαπτομένους, ἀλλὰ τιμωρὴ- 

τέα ἐν τάχει καὶ παντὶ σϑένει. 4. καὶ ὡς ἡμᾶς πρέπει βουλεύεσϑαι 

ἀδικουμένουςμηδεὶς διδασκέτω, ἀλλὰ τοὺς μέλλοντας ἀδικεῖν μᾶλλον 

πρέπει πολὺν χρόνον βουλεύεσϑαι. ὅ. ψηφίζεσϑε οὖν, ὦ “ἀκεδαι- 

μόνιοι, ἀξίως τῆς Σπάρτης τὸν πόλεμον, καὶ μήτε τοὺς ᾿4ϑηναίους 

ἐᾶτε μείζους γίγνεσϑαι, μήτε τοὺς ξυμμάχους καταπροδιδῶμεν, 

ἀλλὰ ξὺν τοῖς ϑεοῖς ἐπίωμεν πρὸς τοὺς ἀδικοῦντας. 

ΤΠ ΧΧΧΎΥΙΙ. Τοιαῦτα λέξας ἐπεψήφιζεν αὐτὸς ἔφορος ὧν ἐς 

τὴν ἐκκλησίαν τῶν «Τ]ακεδαιμονίων. 2. ὁ δέ, κρίνουσι γὰρ βοῇ καὶ 

οὐ ψήφῳ, οὐκ ἔφη διαγιγνώσκειν τὴν βοὴν ὁποτέρα μείζων, ἀλλὰ 

βουλόμενος αὐτοὺς φανερῶς ἀποδεικνυμένους. τὴν γνώμην ἐς τὸ 

πολεμεῖν μᾶλλον ὁρμῆσαι ἔλεξεν: Ὅτῳ μὲν ὑμῶν, ὦ “1αχεδαιμόνιοι, 

δυχοῦσι λελύσϑαι αἱ σπυιδαὶ καὶ οἱ ᾿4Ιϑηναῖοι ἀδικεῖν, ἀναστήτω 
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5, ΛΔΣ ομὦ Α δι μδὸ , , ἂς. λον τυ 5, Δ ὧν “ 
ἐς ἐκεῖψο τὸ χωρίον" δείξας τι χωρίον αὐτοῖς" ὅτῳ δὲ μὴ δυκοῦσιν, 
᾽ ἼΜΕΥ δ , ᾽ , ι ’ Η͂ ΑἹ Ἡ 
ἐς τὰ ἐπὶ ϑάτερα. 3. ἀναστάντες δὲ διέστησαν, καὶ πολλῷ πλείους 
5 ἀν ε Ν » , , 
ἐγένοντο οἷς ἐδόκουν αἱ σπονδαὶ λελύσϑαι. 4. προσκαλέσαντές τὲ 

Η , σ“ , . - 2 π᾿ «» ΕΞ 
τοὺς ξυμμάχους εἶπον ὁτι σφίσι μὲν δοκοῖεν ἀδικεῖν οἱ ᾿,44ϑηναῖοι, 

᾿" " Ἁ - 

βούλεσϑαι δὲ καὶ τοὺς πάντας ξυμμάχους παρακαλέσαντες ψῆφον 
Ἔ σ΄ -“ 5 ἧς Η 

ἐπαγαγεῖν, ὅπως κοινῇ βουλευσάμενοι τὸν πόλεμον ποιῶνται, ἢν 
- 4, ’ , -" 

δοχῇ. ὅ. καὶ οἱ μὲν ἀπεχώρησαν ἐπὶ οἴκου, διαπράξαμενοι ταῦτα, 
ι εῷ , σ“ 3. 3. ΠῸ “. , 

καὶ οἱ «ϑηναίων πρέσβεις ὑστερον, ἕῷ ἀπὲρ ἤλϑον χρηματίσαντες. 
7, σ -" 2 .- ν ΄ 

θ. ἡ δὲ διαγνώμη αὕτη τῆς ἐκκλησίας, τοῦ τὰς σπονδὰς λελύσϑαι, 
- ’ Ἁ ’ - 

ἐγένετο ἐν τῷ τετάρτῳ ἔτει καὶ δεκάτῳ τῶν τριακοντουτίδων σπον- 
δῶν προκεχωρηκυιῶν αἱ ἐγένοντο μετὰ τὰ Εὐβοϊκά. 

Ἂς 

ΤΙΧΧΧΎΥΠΙ. ᾿Εψηφίσαντο δὲ οἱ ““ακεδαιμόνιοι τὰς σπονδὰς 
λελύσϑαι καὶ πολεμητέἕα εἶναι, οὐ τοσοῦτον τῶν ξυμμάχων πεισϑέν- 

- ’ σ , Ε] ’ Α ἌΣ » 

τὲς τοῖς λόγοις ὁσον φοβούμενοι τοὺς ᾿“Ιϑηναίους, μὴ ἐπὶ μεῖζον 
-Ό- -Ὁ “ ν ] -"Ὁ 

δυνηϑῶσιν, ὁρῶντες αὑτοῖς τὰ πολλὰ τῆς Ἑλλάδος ὑποχείρια ἤδη 
" » - 

ὄντα. 1,ΧΧΧΙγΙΧ, οἱ γὰρ ᾿ϑηναῖοι τρόπῳ τοιῷδε ἦλϑον ἐπὶ τὰ 
᾿ 5 " 2 Έ , Ω 3 Α αν » ,ὔ ΠῚ -" 

πραγματα ἕν οἷς ηὐξηϑησαν. ὦ. ἐπειδὴ ηδοι ἀνεχώρησαν ἐκ τῆς 
τ᾽ ’ ’ . Α Α - ε ἣν «ς [ο Α « 

ξΕυρώπης νικηϑέντες καὶ ναυσι καὶ πεζῷ ὑπὸ “Ελλήνων, καὶ οἱ κα- 
΄ 5 - -“ Α 3 ; ’ 

ταφυγόντες αὑτῶν ταῖς ναυσὶν ἑς υκαλην διερϑάρησαν, “εωτυ- 
’ Ν [ἢ ᾿ “- ϑ' σ « » - 5 

ἰίδης μὲν ὃ βασιλεὺς τῶν “Ἰακεδαιμονίων, ὁσπὲρ ἡγεῖτο τῶν ἐν 
“ ᾿ 

Μυκάλῃ Ἑλλήνων, ἀπεχώρησεν ἐπὶ οἴκου ἔχων τοὺς ἀπὸ Πέλοπον- 
᾿ - ᾽ « “ὅσου ξυμμάχους" οἱ δὲ ᾿ϑηναῖοι καὶ οἱ ἀπὸ ᾿Ιωνίας καὶ Ἕλλησ- 

πόντου ξύμμαχοι, ἤδη ἀφεστηκότες ἀπὸ βασιλέως, ὑπομείναντες 
΄ ν 

Σηστὸν ἐπολιόρκουν Μήδων ἐχόντων, καὶ ἐπιχειμάσαντες εἷλον 
- Α - 

αὐτὴν ἐκλιπόντων τῶν βαρβάρων. καὶ μετὰ τοῦτο ἀπέπλευσαν ἐξ 

Ἑλλησπόντου ὡς ἕκαστοι κατὰ πόλεις. 8. ᾿“Ι'ϑηναίων δὲ τὺ κοινόν, 
» ᾿ Ἀ ἐτν τ ε , ᾽ - , 3. τ ὧν ν "- 
ἐπειδὴ αὐτοῖς οἱ βάρβαροι ἐκ τῆς χώρας ἀπῆλϑον, διεκομίζοντο 

“ν ἢ - -" 

εὐθὺς ὅϑεν ὑπεξέϑεντο παῖδας καὶ γυναῖκας καὶ τὴν περιοῦσαν κα- 
Α ’ -" ’ 

τασκευήν, καὶ τὴν πόλιν ἀνοικοδομεῖν παρεσκευάζοντο καὶ τὰ τείχη. 
τοῦ τὲ γὰρ περιβόλου βραχέα εἱστήκει καὶ οἰκίαι αἱ μὲν πολλαὶ 

Ἁ “- . 

πεπτώκεσαν, ὀλίγαι δὲ περιῆσαν, ἐν αἷς αὐτοὶ ἐσκήνησαν οἱ δυνατοὶ 
τῶν Περσῶν. ΧΟ. «“Ζακεδαιμόνιοι δὲ αἰσϑόμενοι τὸ μέλλον ἦλϑον 

Α ν"σ " -" 

πρεσβείᾳ, τὰ μὲν καὶ αὐτοὶ ἥδιον ἂν ὁρῶντες μήτ᾽ ἐκείνους μήτ᾽ 
᾿ , -" ᾿ ν δὲ λξ - Ἑ ᾿ ».- ’ 

ἄλλον μηδένα τεῖχος ἔχοντα, τὸ δὲ πλέον τῶν ξυμμάχων ἐξοτρυνόν- 
- - - - « 

τῶν καὶ φοβουμένων τοῦ τὸ ναυτικοῦ αὐτῶν τὸ πλῆϑος, ὃ πρὶν οὐχ 
. - » Α Α Γ 

ὑπῆρχε, καὶ τὴν ἐς τὸν Μηδικὸν πόλεμον τόλμαν γενομένην. 
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᾿ ι ΜῈ δὴ ὁ ἐν 
2. ἠξίουν τὸ αὐτοὺς μὴ τειχίζειν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἔξω Πελοποννήσου 

- σ « ͵ - ν εν " , Α 

μᾶλλον ὅσοις εἱστήκει ξυγκαϑελεῖν μετὰ σφῶν τοὺς περιβόλους, τὸ 
εἰ ἈΝ σ - -“ ΕἸ 

μὲν βουλόμενον καὶ ὕποπτον τῆς γνώμης οὐ δηλοῦντες ἐς τοὺς 
- Ά - Ύ νἋ ᾿᾽ 

᾿ϑηναίους, ὡς δὲ τοῦ βαρβάρου, εἰ αὖϑις ἐπέλϑοι, οὐκ ἂν ἔχοντος 
, - σ - - - -" 

ἀπὸ ἐχυροῦ ποϑεν, ὥσπερ νῦν ἐκ τῶν Θηβῶν, ὁρμᾶσϑαι" τήν τὸ 
- ᾿ Α 

ΤΠελοπόννησον πᾶσιν ἔφασαν ἱκανὴν εἶναι ἀναχώρησίν τε καὶ ἀφορ- 
- Α 

μήν. 8. οἱ δ᾽ ᾿4ϑηναῖοι, Θεμιστοκλέους γνώμῃ, τοὺς μὸν “ακεδαι- 
μονίους ταῦτ εἰπόντας, ἀποχρινάμενοι ὅτι πέμψουσιν ὡς αὐτοὺς 
πρέσβεις περὶ ὧν λέγουσιν εὐθὺς ἀπήλλαξαν" ἑαυτὸν δ᾽ ἐκέλευεν 
ἀποστέλλειν ὡς τάχιστα ὁ Θεμιστολλῆς ἐς τὴν «]ακεδαίμονα, ἄλλους 

- - 

δὲ πρὸς ἑαυτῷ ἑλομένους πρέσβεις μὴ εὐθὺς ἐχπέμπειν, ἀλλ᾽ ἐπισχεῖν 
" » σ 

μέχρι τοσούτου ἕως ἂν τὸ τεῖχος ἱκανὸν ἄρωσιν ὥστε ἀπομάχεσϑαι 
- , ," ᾿ Ά ᾿ 

ἐκ τοῦ ἀναγκαιοτάτου ὕψους" τειχίζειν δὲ πάντας πανδημεὶ τοὺς ἕν 
- ν -» Ν “ 

τῇ πόλει καὶ αὐτοὺς καὶ γυναῖκας καὶ παῖδας, φειδομένους μήτε 
5.) , " » ΄ σ΄ ἀκ τυτα " ᾽ ᾿ 
ἰδίου μήτε δημοσίου οἰκοδομήματος οϑὲεν τις ὠφέλεια ἔσται ς τὸ 
ΕΣ » " - ’ 4 ,. ᾿ “ ἐδ 

ἔργον, ἀλλὰ καϑαιροῦντας πάντα. 4. καὶ ὁ μὲν ταῦτα διδάξας 
ἂν ε ᾿ ᾿ σ Οὐ Ε - "- ᾿ ΦῪ δἰϑο  λη 

καὶ ὑπειπὼν τἄλλα ὅτι αὐτὸς τἀκεῖ πράξοι ᾧχετο. ὅ. καὶ ἐς τὴν 
Ὁ - Γ ι - 

«Ἱακεδαίμονα ἐλϑὼν οὐ προσήει πρὸς τὰς ἀρχάς, ἀλλὰ διῆγε καὶ 
, ν ᾿ - ,, 

προὐφασίζετο. καὶ ὁπότε τις αὐτὸν ἔροιτο τῶν ἐν τέλει ὄντων ὅ, τι 
᾿ " 

οὐκ ἐπέρχεται ἐπὶ τὸ κοινόν, ἔφη τοὺς ξυμπρέσβεις ἀναμένειν, 
ΕῚ , Γ, » τ) Ἁ φ - Φ ; 

ἀσχολίας δέ τινος οὔσης αὐτοὺς ὑπολειφϑῆναι, προσδέχεσϑαι μὲν- 
3 , σ’ (- Ν , «ς » , « Α 

τοι ἐν τάχει ἥξειν καὶ ϑαυμάζειν ὡς οὔπω πάρεισιν. ΧΟΙ. οἱ δὲ 
5 ΄ -" Α -»- 5» ,ὔ " ’ » “- - ᾿ 

ἀχούοντες τῷ μὲν Θεμιστοκλεῖ ἐπείϑοντο διὰ φιλίαν αὑτοῦ " τῶν δὲ 
- [χὰ 

ἄλλων ἀφικνουμένων καὶ σαφῶς κατηγορούντων ὅτι τειχίζεταί τε 
ιν σ ᾿ ᾽ “ σ΄ ν᾽ “ , κ᾿ 

καὶ ἤδη ὕψος λαμβάνει, οὐκ εἶχον ὅπως χρὴ ἀπιστῆσαι. 2. γνοὺς δὲ 
[ν , » ΕῚ - 

ἐχεῖνος κελεύει αὐτοὺς μὴ λόγοις μᾶλλον παράγεσϑαι, ἢ πέμψαι σφῶν 
- σ .' - - 

αὐτῶν ἄνδρας οἵτινες χρηστοί, καὶ πιστῶς ἀπαγγελοῦσι σκεψάμενοι. 
΄ κε Ἁ - “ » 
9. ἀποστέλλουσιν οὖν, καὶ περὶ αὐτῶν ὁ Θεμιστοκλῆς τοῖς ᾿“ϑη- 

- - ν 

γαίοις κρύφα πέμπει κελεύων ὡς ἥκιστα ἐπιφανῶς κατασχεῖν καὶ μὴ 
-» ᾿ Ν - ͵ " ἣ δ 

ἀφεῖναι πρὶν ἂν αὐτοὶ πάλιν κομισϑῶσιν᾽ ἤδη γὰρ καὶ ἧκον αὐτῷ 
Ἁ 

οἱ ξυμπρέσβεις, “ΑἸβρώνιχός τε ὃ “Πυσικλέους καὶ ᾿“Αριστείδης ὁ 
“υσιμάχου ἀγγέλοντες ἔχειν ἱκανῶς τὸ τεῖχος. ἐφοβεῖτο γὰρ μὴ οἱ 
“Ἱακεδαιμόνιοι σφᾶς, ὁπότε σαφῶς ἀκούσειαν, οὐκέτι ἀφῶσιν. 

-" ΔΕ Μ ΄σ ἘΝ 

4. οἵ τε οὖν ᾿““ϑηναῖοι τοὺς πρέσβεις ὥσπερ ἐπεστάλη κατεῖχον, καὶ 
- 3 Α - ᾿ 2 - Α - 

Θεμιστοκλῆς ἐπελϑὼν τοῖς ““ακεδαιμονίοις, ἑνταῦϑα δὴ φανερῶς 
σ ᾿ - 4 σ Ν 

εἶπεν, ὅτι ἡ μὲν πόλις σφῶν τετείχισται ἤδη, ὥστε ἱκανὴ εἶναι 
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΄ , ν 9 -» ᾿ Ν 

τοζειν τοὺς ἐνοικοῦντας" εἰ δέ τι βούλονται “ακεδαιμόνιοι ἢ οἱ 
; ᾿ «» Ϊ ξύμμαχοι πρεσβεύεσϑαι παρὰ σφᾶς, ὡς πρὸς διαγιγνώσκοντας τὸ 

λοιπὸν ἰέναι τά τε σφίσιν αὐτοῖς ξύμφορα καὶ τὰ κοινά. ὅ. τήν τὲ 
" , σ »" - - 

γὰρ πόλιν ὅτε ἐδόχει ἐκλιπεῖν ἄμεινον εἶναι καὶ ἐς τὰς ναῦς ἐσβῆναι, 
» ᾿ - σ ἄνευ ἐκείνων ἔφασαν γνόντες τολμῆσαι, καὶ ὅσα αὖ μετ ἐκείνων 

σ “- - τι ἡ βουλεύεσϑαι, οὐδενὸς ὕστεροι γνώμῃ φανῆναι. Θ. δοκεῖν οὖν 
΄ ᾿ - “- - "᾿ σφίσι καὶ νῦν ἄμεινον εἶναι τὴν ἑαυτῶν πόλιν τεῖχος ἔχειν, καὶ ἰδίᾳ 

τοῖς πολίταις καὶ ἐς τοὺς πάντας ξυμμάχους ὠφελιμώτερον ἔσε- 

σϑαι. ἴ. οὐ γὰρ οἷόν τ᾽ εἶναι, μὴ ἀπὸ ἀντιπάλου παρασκευῆς 
« 7 Ἃ.» 5 ᾿ Ἁ ΄ δι ΄ - 3 
ὁμοῖόν τι ἢ ἴσον ἐς τὸ κοινὸν βουλεύεσϑαι. ἢ πάντας οὖν ἄτει- 
χίστους ἔφη χρῆναι ξυμμαχεῖν ἢ καὶ τάδε νομίζειν ὀρϑῶς ἔχειν. 

Α Α 

ΧΟΙ͂Ι. οἱ δὲ ““ακεδαιμόνιοι ἀκούσαντες ὀργὴν μὲν φανερὰν οὐκ 
» - - 1 ’ » ᾿ Ἁ 3. ὅἣ Φ' 2 . [ 

ἐποιοῦντο τοῖς “4ϑηναίοις " οὐδὲ γὰρ ἐπὶ κωλύμῃ, ἀλλὰ γνωμης 
-» - - σ 4 ᾿ - 

παραινέσει δῆϑεν τῷ κοινῷ ἐπρεσβεύσαντο" ἅμα δὲ καὶ προσφιλεῖς 
» ᾽ - , ν ι ᾽ Α -» , Η͂ ΄ 
ὄντες ἕν τῷ τότε διὰ τὴν ἕς τὸν ηδον προϑυμίαν τὰ μαλιστα 

αὐτοῖς ἐτύγχανον" τῆς μέντοι βουλήσεως ἁμαρτάνοντες ἀδήλως 
"» μὲ ε ’ » - ϑι 5», » 3 ; 

ἤχϑοντο. οἵ τὲ πρέσβεις ἑκατέρων ἀπῆλϑον ἐπ᾿ οἴκου ἀνεπικλήτοως. 

ΧΟΙΠ. Τούτῳ τῷ τρόπῳ οἱ ᾿ΑΙϑηναῖοι τὴν πόλιν ἐτείχισαν ἕν 
3ὴ 9, ΄ ᾿ ’ « » , " ᾿ - 9 σ . 
ὀλίγῳ χρόνῳ. 2. καὶ δήλη ἡ οἰκοδομία ἔτι καὶ νῦν ἔστιν ὁτι κατὰ 

᾿Ὶ ἈΝ, « ν , ’ὔ ’ « ’ Α 

σπουδὴν ἐγένετο. οἱ γὰρ θεμέλιοι παντοίων λίϑων ὑπόκεινται και 
᾿ τ οὐ ξυνειργασμένων ἔστιν ἧ, ἀλλ ὡς ἕκαστοί ποτε προσέφερον" πολ- 

λαί τὸ στῆλαι ἀπὸ σημάτων καὶ λίϑοι εἰργασμένοι ἐγκατελέγησαν. 
΄ κ « ’ ἢ - τς ’ 9 με: λ ω Α ὃ - -" 

μείζων γὰρ ὁ περίβολος πανταχῆ ἐξήχϑη τῆς πόλεως, καὶ διὰ τοῦτο 
- ᾿ - ᾿ - -" 

πάντα ὁμοίως κινοῦντες ἠπείγοντο. ὃ. ἔπεισε δὲ καὶ τοῦ Πειραιῶς 
τὰ λοιπὰ ὁ Θεμιστοκλῆς οἰκοδομεῖν" ὑπῆρκτο δ᾽ αὐτοῦ πρότερον 
5..Ἄ. οὖν ϑννν ᾽ ἂν, ΨῈΈ 8. «5 ᾿ ᾽ , δος 
ἐπὶ τῆς ἐκείνου ἀρχῆς ἧς κατ ἐνιαυτὸν ᾿“ϑηναίοις ἤρξε" νομίζων 

᾿ -" » ᾿ 

τό τὲ χωρίον καλὸν εἶναι, λιμένας ἔχον τρεῖς αὐτοφυεῖς, καὶ αὐτοὺς 

ναυτικοὺς γεγενημένους μέγα προφέρειν ἐς τὸ κτήσασϑαι δύναμιν. 
“ ων - -" 

4, τῆς γὰρ δὴ ϑαλάσσης πρῶτος ἐτόλμησεν εἰπεῖν ὡς ἀνθϑεκτέἕα 

ἐστί, καὶ τὴν ἀρχὴν εὐθὺς ξυγκατεσκεύαζε. ὅ. καὶ φκοδόμησαν τῇ 
ἐχείνου γνώμῃ τὸ πάχος τοῦ τείχους, ὅπερ νῦν ἔτι δῆλόν ἔστι 

Ν Α “ἢ ’ Α [4 τ Ε ’ » ’ " , δε 

περὶ τὸν Πειραιᾶ" δύο γὰρ ἅμαξαι ἐναντίαι ἀλλήλαις τοὺς λίϑους 
3. ὦ ] Α ᾿ » ᾿ [ » { }Ὶ μιν 2 Ἁ ὃ ’ 

ἐπῆγον. ἐντὸς δὲ οὔτε χάλιξ οὔτε πηλὸς ἣν, ἀλλὰ ξυνῳκοδομημένοι 
, - ᾽ Ω ᾽ ᾿ ; 

μεγάλοι λίϑοι καὶ ἐν τομῇ ἐγγώνιοι, σιδήρῳ πρὸς ἀλλήλους τὰ ἔξω- 
ϑὲν καὶ μολίβδῳ δεδεμένοι. τὸ δὲ ὕψος ἥμισυ μάλιστα ἐτελέσϑη 

- ᾿ 3 “η ᾿ - “ μ ᾿ 

οὗ διενοεῖτο. Ὁ. ἐβούλετο γὰρ τῷ μεγέϑει καὶ τῷ πάχει ἀφιστώναι 
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. ἴ- . ’ Ε] Αὐϑν.,“ 5 ; Ε ἈΠῸ 3η»ὕ " 
τὰ τῶν πολεμίων ἐπιβουλάφ᾽ ἀνθρώπων τε ἐνόμιζεν ὀλίγων καὶ 

9 ΄ “ , μα τῶν ἀχρειοτάτων ἀρκέσειν τὴν φυλακήν, τοὺς δ᾽ ἄλλους ἐς τὰς ναῦς 
3 Φ -" Α ᾿Ὶ Ξ Ρ, "Ἥ: . « ΕῚ ἢ 

ἐσβήσεσϑαι. 7. ταῖς γὰρ ναυσὶ μάλιστα προσέκειτο, ἰδών, ὡς ἐμοὶ 

δοκεῖ τῆς βασιλέως στρατιᾶς τὴν κατὰ ϑάλασσαν ἔφοδον εὐπορω- 
τέραν τῆς κατὰ γῆν οὖσαν" τόν τε Πειραιᾷ ὠφελιμώτερον ἐνόμιζε 

- 2, ’, ᾿ -»" , Ἃ " 

τῆς ἄνω πόλεως, καὶ πολλάκις τοῖς ᾿4ϑηναίοις παρήνει, ἢν ἄρα 
- - ’ - Α 

ποτὲ κατὰ γῆν βιασϑῶσι, καταβάντας ἐς αὐτὸν ταῖς ναυσὶ πρὸς 
σ 3 ’ 2 -»"- 3 ΜῈ σ΄ - ’ὔ ν ἅπαντας ἀνϑίστασϑαι. ᾿Αϑηναῖοι μὲν οὖν οὕτως ἐτειχίσϑησαν καὶ 
τἄλλα κατεσκευάζοντο εὐϑὺς μετὰ τὴν Μήδων ἀναχώρησιν. 

Ὄ κ Γ΄ 

ΧΟΙΥ. Παυσανίας δὲ ὁ Κλεομβρότου ἐκ “Ἰακεδαίμονος στρα- 
Ἅ “- « ᾿ς 5.5 ’ Ἁ " - 5» Α , . 

τηγὸς τῶν ᾿Βλλήνων ἐξεπέμῳϑη μετὰ εἴκοσι νεῶν ἀπὸ Πελοποννήσου 
’ ᾿ ἥν» - ’ ν κ - ,“᾿ 

ξυνέπλεον δὲ καὶ ᾿ϑηναῖοι τριάκοντα ναυσὶ καὶ τῶν ἄλλων ξυμ- 
᾿΄ - ὄν τὰ ᾿ ᾽ σ᾽ " ,»»» ν μάχων πλῆϑος. 2. καὶ ἐστράτευσαν ἐς Κύπρον καὶ αὐτῆς τὰ πολ- 

σ - τ’ , " λὰ κατεστρέψαντο, καὶ ὕστερον ἐς Βυζάντιον Μήδων ἐχόντων καὶ ἘΣ δῇ δια ᾿ 
ἐξεπολιόρκησαν ἐν τῇδε τῇ ἡγεμονίᾳ. ΧΟΥ͂, ἤδη δὲ βιαίου ὄντος 

5 Σ. οϑγι Ὧν» " σ΄ " Ν᾿, τον εν; ι αὐτοῦ, οἱ τὲ ἄλλοι ἔλλητες ἤχϑοντο, καὶ οὐχ ἥκιστα οἱ Ἴωνες καὶ 
Α , - ὅσοι ἀπὸ βασιλέως νεωστὶ ἠλευϑέρωντο" φοιτῶντές τε πρὺς τοὺς 

᾿Ιϑηναίους ἠξίουν αὐτοὺς ἡγεμόνας σφῶν γενέσϑαι κατὰ τὸ ξυγγε- ἡγεμόνας σφῶν γενέσϑαι κατὰ τὸ ξυ7γ 
νές, καὶ Παυσανίᾳ μὴ ἐπιτρέπειν, ἤν που βιάζηται. 2. οἱ δὲ ᾿48η- 
ναῖοι ἐδέξαντό τὲ τοὺς λόγους καὶ προσεῖχον τὴν γνώμην ὡς οὐ 
περιοψόμενοι τἄλλα τε καταστησόμενοι ἧ φαίνοιτο ἄριστα αὐτοῖς. 
3. ἐν τούτῳ δὲ οἱ “ακεδαιμόνιοι μετεπέμποντο Παυσανίαν ἀνα- 
κρενοῦντες ὧν πέρι ἐπυνϑάνοντο" καὶ γὰρ ἀδικία πολλὴ κατηγορεῖτο 
αὐτοῦ ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων τῶν ἀφικνουμένων, καὶ τυραννίδος μᾶλλον 
ἐφαίνετο μίμησις ἢ στρατηγία. 4. ξυνέβη τε αὐτῷ καλεῖσϑαί τε 
ἅμα καὶ τοὺς ξυμμάχους τῷ ἐκείνου ἔχϑει παρ ᾿ϑηναίους μετα- 
τάξασϑαι πλὴν τῶν ἀπὸ Πελοποννήσου στρατιωτῶν. ὅ. ἐλϑὼν δὲ 
ἐς “Τακεδαίμονα τῶν μὲν ἰδίᾳ πρός τινα ἀδικημάτων εὐθύνϑη, τὰ 
δὲ μέγιστα ἀπολύεται μὴ ἀδικεῖν" κατηγορεῖτο δὲ αὐτοῦ οὐχ ἥκιστα 
Μηδισμὸς καὶ ἐδόκει σαφέστατον εἶναι. Ὁ. καὶ ἐκεῖνον μὲν οὐχέτι 
ἐκπέμπουσιν ἄρχοντα, 4όρκιν» δὲ καὶ ἄλλους τινὰς μετ αὐτοῦ ἘΘΕΕΣ 
τιὰν ἔχοντας οὐ πολλήν οἷς οὐχέτι ἐφίεσαν οἱ ξύμμαχοι τὴν ἥγεμο- 
νίαν" 7. οἱ δὲ αἰσϑόμενοι ἀπῆλϑον" καὶ ἄλλους οὐκέτι ὕστερον 
ἐξέπεμψαν οἱ ἡ δ κεδαιμόν μη, φοβούμενοι μὴ σφίσιν οἱ ἐξιόντες χεί- 
θους γίγνωνται, ὅπερ καὶ ἐν τῷ Παυσανίᾳ ἐνεῖδον" ἀπαλλαξείοντες 
δὲ καὶ τοῦ Μηδικοῦ πολέμου, καὶ τοὺς ᾿4ϑηναίους νομίζοντες ἵκα- 
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9 » ᾿ ’ » -ν ὦ , ; 3 , 

ψους ἐξηγεῖσϑαι, καὶ σφίσιν ἐν τῷ τότε παρόντι ἐπιτηδείους. 
ΧΟΥΙ. παραλαβόντες δὲ οἱ ᾿“Ιϑηναῖοι τὴν ἡγεμονίαν τούτῳ τῷ 
τρόπῳ ἑκόντων τῶν ξυμμάχων, διὰ τὸ Παυσανίου μῖσος, ἔταξαν 
σ ᾿ - Α 

ἅς τὲ ἔδει παρέχειν τῶν πόλεων χρήματα πρὸς τὸν βάρβαρον καὶ 
- , ἘΠ - κ᾿ 

ἃς ναῦς. πρόσχημα γὰρ ἦν ἀμύνασϑαι ὧν ἔπαϑον δῃοῦντας τὴν 
; ’ ,Φ , ’ - 3 ’ [ 

βασιλέως χώραν. καὶ “Ελληνοταμίαι τότε πρῶτον ᾿“ϑηναίοις κατἕς- 
σ - Ψ“, 

στη ἀρχή, οἱ ἐδέχοντο τὸν φόρον. οὕτω γὰρ ὠνομάσϑη τῶν χρημά- 
"1 - ᾿ - 

σῶν ἡ φορά. ἦν δ᾽ ὁ πρῶτος φόρος ταχϑεὶς τετραχόσια τάλαντα 
Δ τοδὶ -ὔ - Σ 2 - ᾿" ε , 3 . 

καὶ ἑξήκοντα. ταμιεῖόν τε Ζ4ῆλος ἣν αὐτοῖς καὶ αἱ ξύνοδοι ὲς τὸ 
« ν 3 [2 Ἁ 3 ’ Α - “- 

ἱερὸν ἐγίγνοντο. ΧΟΥ͂Π]. ἡγούμενοι δὲ αὐτονόμων τὸ πρῶτον τῶν 
, Α 3 Α ΄- , [2 ;; 5 .«- 

ξυμμάχων, καὶ ἀπὸ κοινῶν ξυνόδων βουλευόντων, τοσάδε ἐπήλϑον 
- - ’ 

πολέμῳ τε καὶ διαχειρίσει πραγμάτων μεταξὺ τοῦδε τοῦ πολέμου 
- ν - « ΄ - ᾿ 

καὶ τοῦ Μηδικοῦ, ἃ ἐγένετο πρός τὲ τὸν βάρβαρον αὐτοῖς, καὶ 
΄ Ν 

πρὸς τοὺς σφετέρους ξυμμάχους νεωτερίζοντας, καὶ Πελοποννησίων 
᾿ Ν ν 

τοὺς ἀεὶ προστυγχάνοντας ἐν ἑκάστῳ. Φ. ἔγραψα δὲ αὐτά, καὶ τὴν 
3 ᾿ “- ’ 3 ’ Ἁ ’ σ -" Α 3 -η»-Ὁ΄Ὁ΄ 

ἐχβολὴν τοῦ λόγου ἐποιησάμην διὰ τόδε, οτι τοῖς πρὸ ἐμοῦ ἀπαᾶσιν 
5 Α - ὩΣ Α. ’ πολ: Ὁ ᾿ } -“- - « ΑἉ 

ἐχλιπὲς τοῦτο ἣν τὸ χωρίον, καὶ ἢ τὰ πρὸ τῶν ηδικῶν ᾿Ελληνικα 
, δ ΡΝ. ᾿Ὶ Μ, ’ νι ς Ὑτι. 3 - 

ξυνετίϑεσαν ἢ αὐτὰ τὰ ηδικα " τούτων δὲ ὁσπερ καὶ ἡψατο ν τῇ, 
3 ψω ἰδ οι ς Ψ ’ ᾿ »" , Ἴ 

“ττικῇ ξυγγραφῇ Βλλάνικος, βραχέως τδι ϑίρι ποῖς 'χρῦνοιθ μὰ 

ἀκριβῶς ἐπεμνήσϑη᾽ ἅμα δὲ καὶ τῆς ἀρχῆς ἀπύδειξιν ἐ ἔχει τῆς τῶ» 

᾿“Ιϑηναίων ἐν οἵῳ τρόπῳ κατέστη. 
ΑἉ 

ΧΟΥΠΙῚ. Πρῶτον μὲν ᾿Ηιόνα τὴν ἐπὶ Στρυμόνι, Μήδων ἐχόν- ] : Ἷ 
Τ᾽ Α ’ “΄ » 

τῶν πολιορχίᾳ εἷλον καὶ ἠνδραπόδισαν Κίμωνος τοῦ Μιλτιάδου 
- - - , - - 

στρατηγοῦντος. Ὡ. ἔπειτα Σκῦρον τὴν ἐν τῷ Αἰγαίῳ νῆσον, ἣν 
» ΄ 3 ᾿ς 8 »» » ’ὔ Α οὗ 

ᾧκουν Ζόλοπες, ἠνδραπόδισαν καὶ ᾧκισαν αὐτοί. 3. πρὸς δὲ Κα- 
’ 2 -" » - » Ρ] , ; ϑϑια ᾿ 

ρυστίους αὐτοῖς ἄνευ τῶν ἄλλων Εὐβοέων πόλεμος ἐγένετο, καὶ 

χρόνῳ ξυνέβησαν καϑ᾽ ὁμολογίαν. 4. Ναξίοις δὲ ἀποστᾶσι μετὰ 
“ οὐ ’ ΄ ΄ σ 

ταῦτα ἐπολέμησαν καὶ πολιορκίᾳ παρεστήσαντο. πρωτὴ τὲ αὐτή 
΄ ᾿ " " " Ε , " ν " - 

πόλις ξυμμαχις παρὰ τὸ καϑεστηκὸς ἐδουλωϑη, ἔπειτα δὲ καὶ τῶν 
« , Ὗ κε “- 

ἄλλων ὡς ἑχάστῃ ξυνέβη. ΧΟΙΧ, αἰτίαι δὲ ἄλλαι τε ἦσαν τῶν 
΄ - ΄ - ᾿ ᾿ 

ἀποστάσεων καὶ μέγισται αἱ τῶν φόρων καὶ νεῶν ἔκδειαι, καὶ λει- 
΄ ΙΓ ὙΡΝΙ - - ᾿ Α 

ποστράτιον εἴ[ τῳ ἐγένετο. οἱ γὰρ ᾿α΄ ϑηναῖοι ἀκριβῶς ἔπρασσον καὶ 
- . Ἂ: ᾿ 

λυπηροὶ ἦσαν, οὐκ εἰωϑόσιν οὐδὲ βουλομένοις ταλαιπωρεῖν προσά- 

γοντες τὰς ἀνάγκας" 2. ἦσαν δέ πως καὶ ἄλλως οἱ ̓ ϑηναῖοι οὐκέτι 
΄ ᾿ ᾽ ε -" κ᾿ - 

ὁμοίως ἐν ἡδονῇ ἄρχοντες, καὶ οὔτε ξυνεστράτευον ἀπὸ τοῦ ἴσου 
’ ᾽ -" ; ι Ἵ ᾿ ῥᾷδιόν τὲ προσάγεσϑαι ἦν αὐτοῖς τοὺς ἀφισταμένους. ὅ. ὧν αὐτοὶ 
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ν Σ ἑῳΐς « ᾿ Ξ . . , 3 , ’ -»" 
αἴτιοι ἐγένοντο οἱ ξύμμαχοι" διὰ γὰρ τὴν ἀπόκνησιν ταύτην τῶν 

ἔρο κὸν « { Ε - σ Α ΕῚ ᾿» μι 

στρατειῶν οἱ πλείους αὐτῶν, ἵνα μὴ ἀπ᾽ οἴκου ὦσι, χρήματα ἐτά- 
« » - - 

ξαντο ἀντὶ τῶν νεῶν τὸ ἱκνούμενον ἀνάλωμα φέρειν, καὶ τοῖς μὲν 

᾿Αϑηναίοις ηὔξετο τὸ ναυτικὸν ἀπὸ τῆς δαπάνης ἣν ἐκεῖνοι ξυμφέ. ηναίοις ηὐξ πὸ τῆς δαπάνης ἣν ἐκεῖνοι ξυμφέ- 
» ᾿ δι ,(6᾽ Γ 3 - » Γ᾿ φιν ᾿ 

θοιεν, αὐτοι δὲ ὁπότε ἀποσταῖεν, ἀπαράσκευοι καὶ ἄπειροι ἐς τὸν 
πόλεμον καϑίσταντο. 

ΑἉ " - « - 

Ο. ᾿Εγένετο δὲ μετὰ ταῦτα καὶ ἡ ἐπὶ Εὐρυμέδοντι ποταμῷ ἐν 
᾿ς - 

ΤΠαμφυλίᾳ πεζομαχία καὶ ναυμαχία ᾿“Ιϑηναίων καὶ τῶν ξυμμάχων 
Ν ᾿ - - ΄ -" 

πρὺς Μήδους, καὶ ἐνίκων τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἀμφότερα ᾿Αϑηναῖοι Κί-: 
“- , - ΨΠς 2, 

μωνος τοῦ ῆιιλτιάδου στρατηγοῦντος, καὶ εἷλον τριήρεις «Φοινίκων 
ἐν [ , 

καὶ διέφϑειραν τὰς πάσας ἐς τὰς διακοσίας. 2. χρόνῳ δὲ ὕστερον 
ξυνέβη Θασίους αὐτῶν ἀποστῆναι, διενεχϑέντας περὶ τῶν ἐν τῇ 

΄ ν βου ἢ νι Α 
ἀντιπέρας Θράκῃ ἐμπορίων καὶ τοῦ μετάλλου, ἃ ἐνέμοντο. καὶ ψΨαυσὶ 

.᾿ γι - 

μὲν ἐπὶ Θάσον πλεύσαντες οἱ ᾿ϑηναῖοι ναυμαχίᾳ ἐκράτησαν καὶ ἐς 
- ᾿ ΄ 

τὴν γῆν ἀπέβησαν, 3. ἐπὶ δὲ Στρυμόνα πέμψαντες μυρίους οἰκή- 
- Ν - ΄ 

τορᾶς αὑτῶν καὶ τῶν ξυμμάχων ὑπὸ τοὺς αὐτοὺς χρόνους, ὡς οἰκι- 
- , ; Ἄ)ὦ 3 ’ « ᾿ - ἣ 3 ’ ΄« 

οὐντὲες τὰς τότε καλουμένας ἔννξα ὁδοὺς νῦν δὲ ᾿Αμφίπολιν, τῶν 
" 3 ’ « - Ε] Ἄς. 5 , α - 3 ’ ; 

μὲν ἔννεωα ὁδῶν αὕὐτοι ἐκράτησαν, ἃς εἶχον ᾿Ηδωνοί, προελϑόντες 

δὲ τῆς Θράκης ἐς μεσόγειαν διερϑάρησαν ἐν Ζραβήσκῳ τῇ Ἡδωνικῇ 
- - ΄ τ με 

ὑπὸ τῶν Θρᾳκῶν ξυμπάντων, οἷς πολέμιον ἦν τὸ χωρίον αἱ Ἐννέα 
κἉ αἿ Ἁ ’ 

ὁδοὶ κτιζόμενον. ΟἹ. Θάσιοι δὲ νικηϑέντες μάχαις καὶ πολιορκού- 
-Ὗ Α - 

μένοι, “ακεδαιμονίους ἐπεκαλοῦντο, καὶ ἐπαμῦναι ἐκέλευον ἐσβα- 
΄ κ. Γι -“ 

λόντας ἐς τὴν ᾿Α“ττικήν. Ὡ. οἱ δὲ ὑπέσχοντο μὲν κρύφα τῶν ᾿Ζ23η- 
, ΔΝ [4 ᾿ Ε Α - ’, “« 5 

ναίων καὶ ἔμελλον, διεκωλύυϑησαν δὲ ὑπὸ τοῦ γενομένου σεισμοῦ, ἕν 
αἴ -» ν “- “ Α 
ᾧ καὶ οἱ Εἴλωτες αὐτοῖς καὶ τῶν περιοίκων Θουριᾶταί τε καὶ 

- -»“᾿΄ Α - 

«ἱϑεεῖς ἐς ̓ Ιϑώμην ἀπέστησαν. πλεῖστοι δὲ τῶν Εἱλώτων ἐγένοντο 
«ε - “- ’ ’ ἢ Ρ] ; ᾿ τ .Ὶ 

οἱ τῶν παλαιῶν ΜῆΈεσσηνίων τότε δουλωϑέντων ἀπόγονοι" ἢ κα, 
’ 5 ΄ ε ΄ Α ᾿ - , 3. τ ’ 

Μεσσήνιοι ἐκλήϑησαν οἱ πάντες. 3. πρὸς μὲν οὖν τοὺς ἐν ᾿Ιϑώμῃ 
͵ Ἁ » 

πύλεμος καϑειστήκει ““ακεδαιμονίοις" Θάσιοι δὲ τρίτῳ ἔτει πολι- 
΄ ΡῈ ΄ κι “- 

ορχούμενοι ὡμολόγησαν ᾿“ϑηναίοις, τεῖχός τε καϑελόντες καὶ ναῦς 
΄ -" ΡῚ ’ 

παραδόντες, χρήματά τε ὅσα ἔδει ἀποδοῦναι αὐτίκα ταξάμενοι 
΄ ν ι ’ Ἂ 

καὶ τὸ λοιπὸν φέρειν, τήν τὲ ἥπειρον καὶ τὸ μέταλλον ἀφέντες. 

ΟἿ]. “ακεδαιμόνιοι δέ, ὡς αὐτοῖς πρὸς τοὺς ἐν ᾿Ιϑώμῃ ἐμηκύνετο 
« ’ κΩ 5 ’ ’ ον ’ ᾿ « 

ὁ πόλεμος, ἄλλους τε ἐπεκαλέσαντο ξυμμάχους καὶ .“ϑηναίους οἱ 

δ᾽ ἦλϑον Κίμωνος στρατηγοῦντος πλήϑει οὐκ ὀλίγῳ. 2. μάλιστα 
- , ν -»" 

δ᾽ αὐτοὺς ἐπεκαλέσαντο ὅτι τειχομαχεῖν ἐδόκουν δυνατοὶ εἶναι, τοῖς 
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. , - , , 3 φὰς» δ , Ἶ , 
δὲ πολιορχίας μαχρᾶς καϑεστηλυίας τούτου ἐνδεᾶ ἐφαίνετο" βίᾳ 

Ἃ Ν ΝΆ. - γὰρ ἂν εἷλον τὸ χωρίον. 8. καὶ διαφορὰ ἐκ ταύτης τῆς στρατείας 
“- 5 ’, ΟΡ" , δι. δ, «ε . 

πρῶτον ““ακεδαιμονίοις καὶ ᾿ϑηναίοις φανερὰ ἐγένετο. οἱ γὰρ 
΄ ’ - 

«Ἱακεδαιμόνιοι, ἐπειδὴ τὸ χωρίον βίᾳ οὐχ ἡλίσκετο, δείσαντες τῶν 
3 ΄ . . Ἀ ᾿ ᾿" ἜΤ , ἕ 
᾿ϑηναίων τὸ τολμηρὸν καὶ τὴν νεωτεροποιΐαν, καὶ ἀλλοφύλους 
σ ΄ Ν Α “- γ 3 

ἅμα ἡγησάμενοι, μή τι, ἢν παραμείνωσιν, ὑπὸ τῶν ἐν ᾿Ιϑώμῃ πει- 
- Α Ά 

σϑέντες νεωτερίσωσι, μόνους τῶν ξυμμάχων ἀπέπεμψαν τὴν μὲν 
- ΄ 4 «Ψ, ᾿ '.-ῳ ᾿ 

ὑποψίαν οὐ δηλοῦντες, εἰπόντες δὲ ὅτι οὐδὲν προσδέονται αὐτῶν ἔτι. 
» Ἁ - 

4. οἱ δ᾽ ᾿4΄ϑηναῖοι ἔγνωσαν οὐκ ἐπὶ τῷ βελτίονι λόγῳ ἀποπεμπόμε- 
΄ ᾿" ΄ , Ε 

νοι, ἀλλά τινος ὑπόπτου γενομένου, καὶ δεινὸν ποιησάμενοι καὶ οὐκ 
ΣΝ τ «ε Ν ΄ - - 5 Ν ΕΣ " 3 ’, 

ἀξιώσαντες ὑπὸ ““ακεδαιμονίων τοῦτο παϑεῖν, εὐϑὺυς ἐπειδὴ ἀνεχω- 
-" ᾿Ὶ ν᾿ 

ρῆσαν, ἀφέντες τὴν γενομένην ἐπὶ τῷ Μήδῳ ξυμμαχίαν πρὸς αὐτοὺς 
Ἔ Μ» . 

᾿“ργείοις τοῖς ἐκείνων πολεμίοις ξύμμαχοι ἐγένοντο, καὶ πρὸς Θεσ- 
σ 4. Ὁ ν 

σαλοὺς ἅμα ἀμφοτέροις οἱ αὐτοὶ ὅρχοι καὶ ξυμμαχία κατέστη. 
ΟΠ]. οἱ δ᾽ ἐν ᾿Ιϑώμῃ δεκάτῳ ἔτει, ὡς οὐκέτι ἐδύναντο ἀντέχειν, 

, μ " ᾽ὔ τὰ και, 3. 7 5 
ξυνέβησαν πρὸς τοὺς “ακεδαιμονίους ἐφ᾽ ᾧ τὲ ἐξίασιν ἐκ Π,ελοπον- 

φ « ν Ν Ζ ΕΣ ’ 39. » ΜΞ Ἁ , ξζαὔ 

νήσου ὑπόσπονδοι καὶ μηδέποτε ἐπιβήσονται αὑτῆς" ἣν δὲ τις ἁλι- 
» ’ - - ἴφ τὴ “ ᾿ ω - 

σχηται, τοῦ λαβόντος εἶναι δοῦλον. 2. ἣν δέ τι καὶ χρηστήριον τοῖς 
- Α » ᾿ - 

“«Ἱακεδαιμονίοις Πυϑικὸν πρὸ τοῦ, τὸν ἱχέτην τοῦ Διὸς τοῦ Ἴϑω- 
΄ - , 5. Α 5 ᾿ ΑΥ -“ ν -“ Α 

μήτα ἀφιέναι. ὃ. ἐξῆλϑον δὲ αὐτοὶ καὶ παῖδες καὶ γυναῖκες, καὶ 

αὐτοὺς ᾿ϑηναῖοι δεξάμενοι κατ᾽ ἔχϑος ἤδη τὸ «Ζακεδαιμονίων ἐς 
«4 ΄ ᾿ - - 

Λιαύπακτον κατῴκισαν, ἣν ἔτυχον ἡρηκότες νεωστὶ “οχρῶν τῶν 
- - 

᾿Οζολῶν ἐχόντων. 4. προσεχώρησαν δὲ καὶ Μεγαρῆς ᾿4΄ϑηναίοις 
Ε] ’ὔ ’ γ ΄ σ ) ν ’ 

ἐς ξυμμαχίαν “ακεδαιμονίων ἀποστάντες, ὅτι αὐτοὺς Κορίνϑιοι 
᾿ -" σ΄ ΄ ῳ " - 

περὶ γῆς ὅρων πολέμῳ κατεῖχον. καὶ ἔσχον ᾿ϑηναῖοι δ]έγαρα καὶ 
΄ Ἁ ’ » Γ - - 

τ|ηγάς, καὶ τὰ μακρὰ τείχη ὠκοδόμησαν Μεγαρεῦσι τὰ ἀπὸ τῆς 
, » χ᾽’ 4.9 , 5 ΄ ᾿Ὶ - ’ ᾿ Ε 

τἕλεως ἐς Νίσαιαν καὶ ἐφρούρουν αὐτοί. καὶ Κορινϑίοις μὲν οὐχ 
. -“ Ὶ -» ’ - ’ 

ἡκιστα ἀπὸ τοῦδε τὸ σφοδρὺν μῖσος ἤρξατο πρῶτον ἐς ᾿Αϑηναίους 
γενέσϑαι. 

ΟἸΥ͂. ᾿Ινάρως δὲ ὁ Ψαμμητίχου “ίβυς βασιλεὺς “Ζιβύων τῶν 
ν » ’ ε Ψ' » ’ - « νΝ [2 ΄ 

πρὺς Αἰγύπτῳ, ὁρμώμενος ἐκ δΙαρείας τῆς ὑπὲρ Φάρου πόλεως, 
ΕῚ "ἃ Ἀν, ᾿ ΄ ᾽ Α ’ ΕἸ ΄ ἕ Α 

ἀπέστησεν «Αἰγύπτου τὰ πλέω ἀπὸ βασιλέως ᾿“Ιρταξέρξου, καὶ 
ὅποια. » Ι 3 ’, 5» ΄ « » Ν αὐτὸς ἄρχων γενόμενος ᾿“ϑηναίους ἐπηγάγετο. Ὡ. οἱ δέ, ἔτυχον 
, ΄ ΜΕΝ Ν φᾷ γὰρ ἐς Κύπρον στρατευύμενοι ναυσὶ διακοσίαις αὑτῶν τὲ καὶ τῶν 

, τ ᾽ ’ Α ᾿ ΔΝ ’ ᾽ ν 

ξυμμάχων, ἡλϑον ἀπολιπόντες τὴν Κύπρον, καὶ ἀναπλεύσαντες ἀπὸ 
, ν » » - - Ν - ’ 

ϑαλάσσης ἐς τὸν Νεῖλον, τοῦ τὲ ποταμοῦ κρατοῦντες καὶ τῆς έμ- 
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- ’ - Α " ’ ’ « - , - φιδὸος τῶν δύο μερῶν πρὸς τὸ τρίτον μέρος, ὃ καλεῖται “ευχὸν τεῖ- 
5 ; 35 “ὦ Ἁ » [4 - Ἁ ᾽, « χος ἐπολέμουν. ἐνῆσαν δὲ αὐτόϑι Περσῶν καὶ Μήδων οἱ καταφυ- 

φ' 

γόντες, καὶ “ἰγυπτίων οἱ μὴ ξυναποστώντες. 
Ἁ - 

ΟΥ̓. ᾿“Ιϑηναίοις δὲ ναυσὶν ἀποβᾶσιν ἐς ̓ ΑΙλιὰς πρὸς Κορινϑίους 
4.8 ΄ ΄ Ο] τὰν ὦ: ΚΞ, ’ πῶσ καὶ Ἐπιδαυρίους μάχη ἐγένετο, καὶ ἐνίκων Κορίνϑιοι. καὶ ὕστερον 

Ἦ - ΕΣ ’ ᾿Ξ᾿ 4 ὑρ" ’ ’΄ ’ὕ ϑηναῖοι ἐναυμάχησαν ἐπὶ Κεκρυφαλείᾳ Πελοποννησίων ναυσί, 
" » εῚ - ’ ᾿Ὶ , Α Ρ] καὶ ἕνικῶν ᾿ϑηναῖοι. 2. πολέμου δὲ καταστάντος πρὸς Αγι- 

΄ Ε] ’ κ “« ’, , 9. 3 Φιὰ ’ γήτας “΄ϑηναίοις μετὰ ταῦτα, ναυμαχία γίγνεται ἐπὶ Αἰγίνῃ μεγάλη 
᾿ - - ᾿ϑηναίων καὶ Αἰγινητῶν, καὶ οἱ ξύμμαχοι ἑκατέροις παρῆσαν, καὶ 

ΣΕ) ᾿439. -" Α “. Ἵ [ ὃ ’ Ἢ ’ 9 - 3. ᾿ ἐγίκων ἡναῖοι, καὶ ναῦς ἑβδομήκοντα λαβόντες αὐτῶν, ἐς τὴν 
γῆν ἀπέβησαν καὶ ἐπολιόρκουν, “εωχράτους τοῦ Στροίβου στρατη- 

-“Ψ Σ ; 5 ’ ; 5 ᾿ 

γοῦντος. ὃ. ἔπειτα Πελοποννήσιοι ἀμύνειν βουλόμενοι Αἰγινήταις 
Ε] ᾿Ὶ ᾿Ὶ » ᾽ «ς νϑ ’ ,ὔ Ἁ ἐς μὲν τὴν “Αϊγιναν τριακοσίους ὁπλίτας, πρότερον Κορινϑίων καὶ 
2 ὕ ᾽ ᾿ , ῃ ᾧ - , Ἐπιδαυρίων ἐπικούρους διεβίβασαν, τὰ δὲ ἄκρα τῆς ΓΓερανείας 

- ἤ 
κατέλαβον, 4. καὶ ἐς τὴν Μεγαρίδα κατέβησαν Κορίνϑιοι μετὰ 
τῶν ξυμμάχων, νομίζοντες ἀδυνάτους ἔσεσϑαι ᾿ϑηναίους βοηϑεῖν 
τοῖς Πῆεγαρεῦσιν, ἔν τε Αἰγίνῃ ἀπούσης στρατιᾶς πολλῆς, καὶ ἐν 

Ἃ Ν ν - 

«Αἰγύπτῳ᾽ ἢν δὲ καὶ βοηϑῶσιν, ἀπ᾿ Αἰγίνης ἀναστήσεσϑαι αὐτούς. 
ὅ. οἱ δὲ ᾿4'ϑηναῖοι τὸ μὲν πρὸς Αἰγίνῃ στράτευμα οὐκ ἐκίνησαν Ἷ ἕ ς 7.» στρ ἐς ᾿ 

- - ’ ΄ ’, “ ’, »" «ε 4 

τῶν δ᾽ ἐκ τῆς πόλεως ὑπολοίπων οἵ τε πρεσβύτατοι καὶ οἱ νεώτατοι 
» “ » . ’ , - . 4 

ἀφικνουνται ὃς τὰ ἤϊέγαρα, ιυρωνίδου στρατηγοῦντος. 0. καὶ 
΄, ’ 5» »ς«" ι᾿ , ,ὔ ὌΝ ὰ;. ’ 

μάχης γενομένης ἰσοῤῥοπου πρὸς Κορινϑίους διεκχρίϑησαν ἀπὶ ἀλλή- 

λων, καὶ ἐνόμισαν αὐτοὶ ἑκάτεροι οὐκ ἔλασσον ἔχειν ἐν τῷ ἔργῳ. ᾽ : Ω 
" - ; σ “ , 

7. καὶ οἱ μὲν ᾿“41ϑηναῖοι, ἐκράτησαν γὰρ ὅμως μᾶλλον, ἀπελϑόντων ᾽ 0 
- ’ - " « Ν ,’ ’ « ᾿Ὶ 

τῶν Κορινϑίων τροπαῖον ἔστησαν οἱ δὲ Κορίνϑιοι κακιζόμενοι ὑπὸ 
-" - ᾿Ὶ ΄ 

τῶν ἐν τῇ πόλει πρεσβυτέρων, καὶ παρασκευασάμενοι ἡμέρας ὕστε- 
΄ ΄ ΄ - - Ε] " « 

ρον δώδεχα μάλιστα, ἐλϑόντες ἀνϑίστασαν τροπαῖον καὶ αὑτοι ὡς 
, Α ..» τῇ -" » [1 5» - Ἶ ’ὔ , 

ψιχήσαντες. καὶ οἱ ᾿“Ιϑηναῖοι ἐκβοηϑήσαντες ἐκ τῶν Πῆεγάρων τούς 
- , - Ν ᾿ 

τε τὸ τροπαῖον ἱστάντας διαφϑείρουσι καὶ τοῖς ἄλλοις ξυμβαλόντες 
’΄ ΄ ) “« 

ἐκράτησαν. ΟΥ̓́Τ. οἱ δὲ νικώμενοι ὑπεχώρουν, καί τι αὐτῶν μέρος 
- « - , μ 

οὐκ ὀλίγον προσβιασϑὲν καὶ διαμαρτὸν τῆς ὁδοῦ ἐσέπεσεν ἔς του 
΄ δὰ ». - Ν ΞΟ, χωρίον ἰδιώτου, ᾧ ἔτυχεν ὄρυγμα μέγα περιεῖργον καὶ οὐκ ἦν ἔξοδος. 

-" ’ , ’ τ -»" 

2. οἱ δὲ ᾿4ϑηναῖοι γνόντες, κατὰ πρόσωπόν τε εἶργον τοῖς ὁπλίταις, 
, ΄ ΄ ’ κ 

καὶ περιστήσαντες κύχλῳ τοὺς ψιλούς, κατέλευσαν πάντας τοὺς 
5 Ψ ᾿ ΄ ’ -»" ’ ΜΝ, ᾿ ν - 

ἐσελϑόντας, καὶ πάϑος μέγα τοῦτο Κορινϑίοις ἐγένετο. τὸ δὲ πλῆ- 
-" ΄«. «. δ ν ϑὸος ἀπεχώρησεν αὐτοῖς τῆς στρατιᾶς ἐπ᾿ οἴκου. 
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" Α ᾿ Ἁ 

ΟΥ̓. Ἤρξαντο δὲ κατὰ τοὺς χρόνους τούτους καὶ τὰ μαπρὰ 
- “- Α 

τείχη ἐς ϑάλασσαν ᾿ϑηναῖοι οἰκοδομεῖν, τό τὲ «Φαληρόνδε καὶ 
᾿ Ἴ 3 - Ἢ - , , τ - " 

τὸ ἐς Πειραιᾶ. Φ. καὶ «Φωκέων στρατευσάντων ἐς Ζωριᾶς, τὴν 
᾽ ΄ " Α , 4.49 ἣν» ;": 

«“Ἱακεδαιμονίων μητρόπολιν, Βοιὸν καὶ Κυτίνιον καὶ ᾿Ερινεόν, καὶ 
- ; , ω 

ἑλόντων ἕν τῶν πολισμάτων τούτων, οἱ “ακεδαιμόνιοι Νικομήδους 
- . ΄ ΄ “- ᾿ ; 

τοῦ Κλεομβρότου ὑπὲρ Πλειστοάνακτος τοῦ Παυσανίου βασιλέως, 
- ΄“« « - 

νέου ὄντος ἔτι, ἡγουμένου, ἐβοήϑησαν τοῖς Δωριεῦσιν, ἑαυτῶν τὲ 
Α - ΄ , ν 

πενταχοσίοις καὶ χιλίοις ὁπλίταις καὶ τῶν ξυμμάχων μυρίοις, καὶ 
- ν , » ,' 

στοὺς Φωκέας ὁμολογίᾳ ἀναγκάσαντες ἀποδοῦναι τὴν πόλιν ἀπεχώω- 
, Ν . ΄ κ » ’ κ᾿ “« Κ ’ 

ρουν πάλιν. ὅ. καὶ κατὰ ϑάλασσαν μὲν αὐτούς, διὰ τοῦ Κρισαίου 
΄ “- -»" 4 ΄ ᾿ 

κόλπου εἰ βούλοιντο περαιοῦσϑαι, ᾿41ϑηναῖοι ναυσὶ περιπλεύσαντες 
- ’, 3 ΠΥ 3 , 

ἔμελλον κωλύσειν" διὰ δὲ τῆς Γερανείας οὐκ ἀσφαλὲς ἐφαίνετο 

αὐτοῖς ᾿41ϑηναίων ἐχόντων Μέγαρα καὶ Πηγὰς πορεύεσϑαι. δύσο- 
΄ κι ε , Δ ..4 ἐὉ δε. να τὸ οὶ ΄ ξ 4 δός τε γὰρ ἡ Γεράνεια καὶ ἐφρυυρεῖτο ἀεὶ ὑπὸ ᾿“ϑηναίων" καὶ 
΄ Ν ’ 

τότε ἠσϑάνοντο αὐτοὺς μέλλοντας καὶ ταύτῃ κωλύσειν. 4. ἔδοξε δ᾽ 
- -" “ ΄ 

αὐτοῖς ἐν Βοιωτοῖς περιμείνασι σκέψασϑαι ὅτῳ τρόπῳ ἀσφαλέστα- 
΄ ᾿ ’ Α » “« » , »» 

τα διαπορεύσονται. τὸ δὲ τι καὶ ἄτδρες τῶν ᾿ϑηναίων ἐπῆγον 
΄ - ΄ ᾿ ᾿Ὶ 

αὐτοὺς κρύφα, ἐλπίσαντες δῆμόν τὲ καταπαύσειν καὶ τὰ μαχρὰ 
΄ ΄ ᾿ Ε] 3 Α ξι. 9 » 

τείχη οἰκοδομούμενα. ὃ. ἐβοήϑησαν δὲ ἐπ᾿ αὐτοὺς οἱ ᾿“Ιϑηναῖοι 
ἰ .» , , κ᾿ αν ν. Ἃ» , Ὧν ΟΝ, 

πανδημεί, καὶ ᾿“Ιργείων χίλιοι καὶ τῶν ἄλλων ξυμμάχων ὡς ἕκαστοι" 

ξύμπαντες δὲ ἐγένοντο τετρακισχίλιοι καὶ μύριοι. Θ. νομίσαντες δὲ 
τ τὰν ΄ ἐν - 

ἀπορεῖν ὅπη διέλϑωσιν, ἐπεστράτευσαν αὐτοῖς, καί τι καὶ τοῦ δήμου 
’ ’, Αἱ - - ᾿ καταλύσεως ὑποψίᾳ. Τ. ἦλϑον δὲ καὶ Θεσσαλῶν ἱππῆς τοῖς 

2 σϑις ἰν “4ϑηναίοις κατὰ τὸ ξυμμαχικόν, οἱ μετέστησαν ἐν τῷ ἔργῳ παρὰ 
τοὺς “Τακεδαιμονίους. ΟΥ̓́ΠΠ. γενομένης δὲ μάχης ἐν Τανάγρᾳ 
τῆς Βοιωτίας ἐνίκων “ακεδαιμόνιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι, καὶ φόνος 
ἈΠ) 3 ’ ’ ᾿ ΄ ᾿ ΕῚ ᾿ 
ἐγένετο ἀμφοτέρων πολύς. 2. καὶ “ακεδαιμόνιοι μὲν ἐς τὴν Μεγα- 

“. Α » » ρίδα ἐλϑόντες καὶ δενδροτομήσαντες, πάλιν ἀπῆλϑον ἐπὶ οἴκου διὰ 
Α - - - Γερανείας καὶ ἰσϑμοῦ" ᾿“΄ϑηναῖοι δὲ δευτέρᾳ καὶ ἑξηκοστῇ ἡμέρᾳ 

, , ΄ ᾿ - μετὰ τὴν μάχην ἐστράτευσαν ἐς Βοιωτούς, Μυρωνίδου στρατηγοῦν- 
. 3 ΄ ἰδ τος, καὶ μάχῃ ἐν Οἰνοφύτοις τοὺς Βοιωτοὺς νικήσαντες, 8. τῆς τὲ 

’ » ’ - ν , , ζῶρας ἐκράτησαν τῆς Βοιωτίας καὶ Φωκίδος, καὶ Ταναγραίων τὸ 
τεῖχος περιεῖλον, καὶ “Μοχρῶν τῶν ᾿Οπουντίων ἑκατὸν ἄνδρας ὁμή- 

᾿ Ξ “« ἢ ηοὺυς τοὺς πλουσιωτάτους ἔλαβον, τά τε τείχη τὰ ἑαυτῶν τὰ μακρὰ 
- ᾿ ν -" “« ἐπετέλεσαν. ὡμολόγησαν δὲ καὶ «Ἵϊγινῆται μετὰ ταῦτα τοῖς 

ἷ ΄ - [ἐ 

“ϑηναίοις, τείχη τὲ περιελόντες καὶ ναῦς παραδόντες, φὄρον τε 
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; 5 ᾿ Ξ , «. ’ ᾿᾽ 

ταξάμενοι ἐς τὸν ἔπειτα χρόνον. ὅ. καὶ Πελοπόννησον περιέπλευ- 

σαν ᾿ΑΙϑηναῖοι Τολμίδου τοῦ Τολμαίου στρατηγοῦντος καὶ τὸ 
νεώριον τὸ ““ακεδαιμονίων ἐνέπρησαν, καὶ Χαλκίδα Κορινϑίων 
πόλιν εἷλον, καὶ Σικυωνίους ἐν ἀποβάσει τῆς γῆς μάχῃ ἐκράτησαν. 

κ - - ΄ 

ΟΙΧ, Οἱ δὲ ἐν τῇ «Αἰγύπτῳ ᾿Α΄ϑηναῖοι καὶ οἱ ξύμμαχοι ἐπέ- 
- . μεν 

μενον καὶ αὐτοῖς πολλαὶ ἰδέαι πολέμων κατέστησαν. 2. τὸ μὲν γὰρ 
- 5 ’ “- » ’ 5» -.-. ᾿ ᾿ ’ 9. 

πρῶτον ἐκράτουν τῆς «Αἰγύπτου ᾿4ϑηναῖοιϊ, καὶ βασιλεὺς πέμπει ἐς 
» ᾿ 

““ακεδαίμονα Μεγάβαζον ἄνδρα Πέρσην χρήματα ἔχοντα, ὅπως ἐς 

τὴν ᾿Αττικὴν ἐσβαλεῖν πεισϑέντων τῶν ΠΙελοποννησίων ἀπὶ ΑΤἰγύ- 
Ρ] , ΡῚ ᾿ ε Ν 2 - Ρ) πο ’ ν 3 

πτου ἀπαγάγοι ᾿“ϑηναίους. 8. ὡς δὲ αὐτῷ οὐ προὐχώρει καὶ τὰ 
΄ ᾿᾿ » - « ᾿ , Ἀ » " - 

χρήματα ἄλλως ἀναλοῦτο, ὁ μὲν Μεγαβαζος καὶ τὰ λοιπὰ τῶν 

χρημάτων πάλιν ἐς τὴν ᾿Ασίαν ἐκομίσϑη, Μεγάβυζον δὲ τὸν Ζωπύ- 

ρου πέμπει ἄνδρα Πέρσην μετὰ στρατιᾶς πολλῆς" 4. ὃς ἀφικόμε- 

γος κατὰ γῆν τούς τε “Αἰγυπτίους καὶ τοὺς ξυμμάχους μάχῃ ἐκράτη- 
σε καὶ ἐκ τῆς Μέμφιδος ἐξήλασε τοὺς Ἕλληνας καὶ τέλος ἐς Προσ- 
ὠπίτιδα τὴν νῆσον κατέκλεισε, καὶ ἐπολιόρκει ἐν αὐτῇ ἐνιαυτὸν καὶ 

- Ἄ ᾿ 

μῆνας ἕξ μέχρι οὗ ξηράνας τὴν διώρυχα καὶ παρατρέψας ἄλλῃ τὸ 
-“ » ῃ - “-“ , ΡΗ 

ὕδωρ τάς τε ναῦς ἐπὶ τοῦ ξηροῦ ἐποίησε καὶ τῆς νήσου τὰ πολλὰ 
» Ι. Ἁ τ΄. Α - .-- χ- “ Α κ - 

ἤπειρον, καὶ διαβὰς εἷλε τὴν νῆσον πεζῇ. ΟΧ. οὕτω μὲν τὰ τῶν 
ἝἙλλ ’ ’ ] ᾿΄ 5 Δ Π ’ - ν 2 ’ ΜΝ ᾿, 

νῶν πραγματὰ ξφϑαρη, ἕξ ἔτη πολεμήσαντα" καὶ ὀλίγοι ἀπὸ 

πολλῶν πορευόμενοι διὰ τῆς “Τιβύης ἐς Κυρήνην ἐσώϑησαν, οἱ δὲ 
-»" ᾽ ’ » ᾿ ᾽, « ᾿" ’, “"- ἢ 

πλεῖστοι ἀπώλοντο. 2. Αἴγυπτος δὲ πάλιν ὑπὸ βασιλέα ἐγένετο 

πλὴν ᾿Α'μυρταίου τοῦ ἐν τοῖς ἕλεσι βασιλέως τοῦτον δὲ διὰ μέγεϑός 
“ - ΟΥ̓ σ ΄ - 

τὲ τοῦ ἕλους οὐκ ἐδύναντο ἑλεῖν, καὶ ἅμα μαχιμώτατοί εἰσι τῶν 
«Αἰγυπτίων οἱ ἕλειοι. 3. ᾿Ινάρως δὲ ὁ τῶν «Τιβύων βασιλεύς, ὃς τὰ 

΄ " - - “ρνἔ. ᾽ Α 3 ΄ 

πάντα ἔπραξε περὶ τῆς “Τἰγύπτου, προδοσίᾳ ληφϑεὶς ἀνεσταυρώϑη. 
4. ἐκ δὲ τῶν ᾿4ϑηνῶν καὶ τῆς ἄλλης ξυμμαχίδος πεντήκοντα τριήρεις 

διάδοχοι πλέουσαι ἐς Αἴγυπτον ἔσχον κατὰ τὸ Μῆενδήσιον κέρας, 
οὐκ εἰδότες τῶν γεγενημένων οὐδέν. καὶ αὐτοῖς ἔκ τε γῆς ἐπιπεσόν- 

᾿ ἮπΠ δὲ ᾿ ,΄, ᾿ , " 

τες πεῖζοι καὶ ἐκ ϑαλάσσης Φοινίκων ναυτικὸν διέφϑειραν τὰς πολ- 
- - Α 

λὰς τῶν νεῶν, αἱ δ᾽ ἐλάσσους διέφυγον πάλιν. ὅ. τὰ μὲν κατὰ τὴν 
΄ ᾿ ᾽ ,΄, Η - ΄ " " 

μεγάλην στρατείαν ᾿ϑηναίων καὶ τῶν ξυμμάχων ἐς “Ἴἴγυπτον 
σ 

οὕτως ἐτελεύτησεν. 

ΟΧΙ. Ἐκ δὲ Θεσσαλιας ᾿Ορέστης ὁ ᾿Εχεχρατίδοι υἱὸς τοῦ 
- ,ὔ ΄ " ΕἸ ΄ ε ν ὔ 

Θεσσαλῶν βασιλέως φεύγων, ἔπεισεν ᾿4ϑηναίους ἑαυτὸ: «ατάγειν" 
νοι ’ , Α ’ » Ψ, 

καὶ παραλαβόντες Βοιωτοὺς καὶ Φωκέας, ὄντας ξυμμάχους, 

9 



80 ΘΟΥ̓ΚΥΖΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ. 

᾿᾿Ιϑηναῖοι ἐστράτευσαν τῆς Θεσσαλίας ἐπὶ Φάρσαλον. καὶ τῆς μὲν 

γ1ς ἐκράτουν ὅσα μὴ προϊόντες πολὺ ἐκ τῶν ὅπλων, οἱ γὰρ ἱππῆς 

τῶν Θεσσαλῶν εἶργον, τὴν δὲ πόλιν οὐχ εἷλον, οὐδ᾽ ἄλλο προὐχώρει 

αὐτοῖς οὐδὲν ὧν ἕνεκα ἐστράτευσαν, ἀλλ ἀπεχώρησαν πάλιν ᾽Ορέ- 

στὴν ἔχοντες ἄπρακτοι. 2. μετὰ δὲ ταῦτα οὐ πολλῷ ὕστερον χίλιοι 

᾿ϑηναίων ἐπὶ τὰς ναῦς τὰς ἐν 1Π1Πηγαῖς ἐπιβάντες, εἶχον δ᾽ αὐτοὶ 

τὰς Πηγᾶς, παρέπλ ξευσαν ἐς Σικυῶνα Περικλέους τοῦ Ξανϑίππου 

στρατηγοῦντος, καὶ ἀποβάντες Σικυωνίων τοὺς προσμίξαντας μάχῃ 

ἐκράτησαν. 9. καὶ εὐθὺς παραλαβόντες ᾿Ἡχαιοὺς καὶ διαπλεύσαν- 

τὲς πέραν, τῆς ᾿Αἰκαρνανίας ἐς Οἰνιάδας ἐστράτευσαν καὶ ἐπολιόρ- 

κουν, οὐ μέντοι εἷλόν 78, ἀλλ ἀπεχώρησαν ἐπὶ οἴκου. ΟΣΧΊΤΙ. ὕστε- 

ων δὲ διαλιπόντων ἐτῶν τριῶν σπονδαὶ γίγνονται, Πελοποννησίοις 

καὶ ᾿Α,ῖ ϑηναίοις πενταξτεῖς. Ὡ. καὶ Ἑλληνικόν μὲν πολέμου ἔσχον 

οἱ μάθηαῖος ὁ ἐς δὲ Κύπρον ἐστρατεύοντο. γαυσὶ διακοσίαις αὑτῶν 

τε χαὶ τῶν ξυμμάχων, Κίμωνος στρατηγοῦντος. ὃ. καὶ ἑξήκοντα 

μὲν νῆες ἐς Αἴγυπτον ἀπ᾿ αὐτῶν ἔπλευσαν, ᾿Α΄μυρταίου μεταπέμπον- 

τος τοῦ ἐν τοῖς ἕλεσι βασιλέως, αἱ δὲ ἄλλαι Κίττιον ἐπολιόρκουν. 

4. Κίμωνος δὲ ἀποϑανόντος καὶ λιμοῦ γενομένου ἀπεχώρησαν ἀπὸ 

Κιττίου" καὶ πλεύσαντες ὑπὲρ Σαλαμῖνος τῆς ἐν Κύπρῳ, Φοίνιξι 

καὶ Κίλιξιν ἐναυμάχησαν καὶ ἐπεζομάχησαν ἅμα, καὶ νικήσαντες 

ἀμφότερα ἀπεχώρησαν ἐπ᾽ οἴκου, καὶ αἱ ἐξ “Αἠγύπτου νῆες πάλιν αἵ 

ἐλϑοῦσαι μετ αὐτῶν. ὅ. «“Τακεδαιμόνιοι δὲ μετὰ ταῦτα τὸν ἱερὸν 

καλούμενον πόλεμον ἐστράτευσαν, καὶ χρατήσαντες τοῦ ἐν Ζελφοῖς 

ἱεροῦ παρέδοσαν Δελφοῖς - καὶ αὖϑις ὕστερον ᾿'ϑηναῖοι, ἀποχωρη- 

σάντων αὐτῶν, στρατεύσαντες καὶ κρατήσαντες παρέδοσαν (Φωκεῦσι. 

ΟΧΊΠ. καὶ χθόνου ἐγγενομένου μετὰ ταῦτα ᾿4ϑηναῖοι, Βοιωτῶν 

τῶν φευγόντων ἐχόντων ᾿Ορχομενὸν καὶ Χαιρώνειαν καὶ ἄλλ᾽ ἅττα 

χωρία τῆς Βοιωτίας, ἐστράτευσαν ἑαυτῶν μὲν χιλίοις ὁπλίταις, τῶν δὲ 

ξυμμάχων ὡς ἑκάστοις, ἐπὶ τὰ χωρία ταῦτα πολέμια ὄντα, Τολμίδου 

τοῦ Τολμαίου ὀερατηγοῦντορ. καὶ “Χαιρώνειαν ἑλόντες [καὶ ἀνδρα- 

ποδίσαντες] ἀπεχώρουν φυλακὴν καταστήσαντες. ὦ. πορευομένοις 

δὲ αὐτοῖς ἐν Κορωνείᾳ ἐπιτίϑενται οἵ τε ἐκ τῆς ᾿Ορχομενοῦ φυγάδες 

Βοιωτῶν, καὶ “χροὶ μετ᾽ αὐτῶν, καὶ Εὐβοέων φυγάδες, καὶ ὅσοι τῆς 

αὐτῆς γνώμης ἦσαν" καὶ μάχῃ κρατήσαντες, τοὺς μὲν διέφϑειραν τῶν 

᾿Α4ϑηναίων τοὺς δὲ ζῶντας ἔλ αβον. 3, χαὶ τὴν» Βοιωτίαν ἐξέλιπον 

᾿Ιϑηναῖοι πᾶσαν, σπονδὰς ποιησάμενοι ἐφ᾽ ᾧ τοὺς ἄνδρας κομιοῦν- 
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Α - 

ται. 4. καὶ οἱ φεύγοντες Βοιωτῶν κατελϑόντες, καὶ οἱ ἄλλοι 

πάντες, αὐτόνομοι πάλιν ἐγένοντο. 
- »ἭἫ»-σ ᾿ 

ΟΧΙΥ. Μετὰ δὲ ταῦτα οὐ πολλῷ ὕστερον Εὔβοια ἀπέστη ἀπὸ 
Ὁ - 

᾿Αϑηναίων" καὶ ἐς αὐτὴν διαβεβηκότος ἤδη Περικλέους στρατιᾷ 
-"νΡ-Ὁ΄ Α ΄ 

᾿Αϑηναίων, ἠγγέλϑη αὐτῷ ὅτι Μέγαρα ἀφέστηκε, καὶ Πελοποννήσιοι 
, 3) -“ » ν 32 ’ Ν « κ 32 , 

μέλλουσιν ἐσβαλεῖν ἐς τὴν ᾿Αἰττικήν, καὶ οἱ φρουροὶ ᾿ϑηναίων 
Ν « ’ " 

διεφϑαρμένοι εἰσὶν ὑπὸ δΠεγαρέων πλὴν ὅσοι ἐς Νίσαιαν ἀπέφυγον. 
9 ΄ ᾿ ἐν ΄, ν πο ᾿, δι ἢ ᾿ ΓΝ ὡς 
ἐπαγαγόμενοι δὲ Κορινϑίους καὶ “Σικυωνίους καὶ Ἐπιδαυρίους ἀπὲ- 

« - ἂν ᾿ - .: Ἁ [ -ἰ ᾷ , ι 

στησαν οἱ Μῆεγαρῆς. ὁ δὲ Περικλῆς πάλιν κατὰ τάχος ἐκόμιζε τὴν 
Α 5» - 32 ’ὕ 4 Ν -" « ’ 

στρατιὰν ἐκ τῆς Εὐβοίας. 2. καὶ μετὰ τοῦτο οἱ ΠΙελοποννήσιοι 
- - - κ ’, , ΕΥῸ 

τῆς ᾿Αττικῆς ἐς ̓ Ελευσῖνα καὶ Θρίωζε ἐσβαλόντες, ἐδήωσαν ΠΙλειστο- 
- ᾽, « Ἀν 

ἄνακτος τοῦ Παυσανίου βασιλέως ““ακεδαιμονίων ἡγουμένου, καὶ 
Α , 2 ’ ΄ 2 , ΞῬ᾿- 3. " ΧΆ 

τὸ πλέον οὐκέτι προελϑόντες ἀπεχώρησαν ἐπ᾿ οἴκου. ὃ. καὶ ᾿Ζ4ϑη- 

ναῖοι πάλιν ἐς Πύβοιαν διαβάντες, Περικλέους στρατηγοῦντος, κατε- 
στρέψαντο πᾶσαν. καὶ τὴν μὲν ἄλλην ὁμολογίᾳ κατεστήσαντο, 

Ἑστιαιᾶς δὲ ἐξοικίσαντες αὐτοὶ τὴν γῆν ἔσχον. ΟΧΥ. ἀναχωρή- 
ν 2 ᾿ Σ ’΄ ᾽ - σ ν 5 ; 

σαντες δὲ ἀπὸ Εὐβοίας, οὐ πολλῷ ὕστερον σπονδὰς ἐποιήσαντο 
ν ΄Ὁ ἢ 

πρὸς «“1ακεδαιμονίους καὶ τοὺς ξυμμάχους τριακοντούτεις, ἀποδον- 
7Ὰ ΟΥ̓ Ἁ Α δον Α 3 “«᾿ ᾿ - ν 

τες Νίσαιαν καὶ Πηγὰς καὶ Τροιζῆνα καὶ ᾿ΑΙχαΐαν" ταῦτα γὰρ 
-»" , δ Ἃ Ά 

εἶχον ᾿4Ιϑηναῖοι Πελοποννησίων. 2. ἕκτῳ δὲ ἔτει “Σαμίοις καὶ 
, Υ ’ ν ΄ ΄ 

Μιλησίοις πόλεμος ἐγένετο περὶ Πριήνης " καὶ οἱ Μιλήσιοι ἐλασσού- 
μένοι τῷ πολέμῳ παρ᾽ ᾿ϑηναίους ἐλϑόντες κατεβόων τῶν «Σαμίων. 

΄ ᾿ Ἀς δ 5. ὦ “ὖ ’ 4 2 “- 
ξυνεπελαμβάνοντο δὲ καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς «Σάμου ἄνδρες ἰδιῶται νεω- 

’ , ᾿ ,ὔ ΄ 3 » 3 

τερίσαι βουλόμενοι τὴν πολιτείαν. ὃ. πλεύσαντες οὖν ᾿Αϑηναῖοι ἃς 
΄ Α Ν ’ 

Σάμον ναυσὶ τεσσαράκοντα, δημοχρατίαν κατέστησαν, καὶ ὁμήρους 
» “- ’ ΄ κἉ -» " Ν ΕᾺ Ἀ 

ἔλαβον τῶν Σαμίων πεντήκοντα μὲν παῖδας, ἴσους δὲ ἄνδρας, και 
μολδς" .5 ΄ 

κατέϑεντο ἐς “ῆμνον, καὶ φρουρὰν ἐγκαταλιπόντες ἀνεχώρησαν. 
» , - ͵΄ Ἀ ᾽ 

4.. τῶν δὲ Σαμίων, ἦσαν γάρ τινες οἷ οὐχ ὑπέμενον, ἀλλ᾽ ἔφυγον ἃς 
ΚΑ - - ΄ - ᾿ Ν τὴν ἤπειρον, ξυνϑέμενοι τῶν ἐν τῇ πόλει τοῖς δυνατωτάτοις καὶ 

᾿ - « ’ 3 

Πισσούϑνῃ τῷ Ὑστάσπου ξυμμαχίαν, ὃς εἶχε «Σάρδεις τότε, ἐπι- 
’ τ “ » « ’ , « Α ’ 3 μα 

κούρους τε ξυλλέξαντες ἐς ἑπτακοσίους διέβησαν ὑπὸ νυκτὰ ς τὴν 
᾿ - - Ἁ ΄ - 

Σάμον. ὕ. καὶ πρῶτον μὲν τῷ δήμῳ ἐπανέστησαν καὶ ἐκράτησαν τῶν 
πλείστων, ἔπειτα τοὺς ὁμήρους ἐκκλέψαντες ἐκ “ήμνου τοὺς αὑτῶν, 

Α, Ἁ Α ᾿ 

ἀπέστησαν καὶ τοὺς φρουροὺς τοὺς ᾿“ϑηναίων, καὶ τοὺς ἄρχοντας, 
“ 3 δι 

οἱ ἦσαν παρὰ σφίσιν ἐξέδοσαν Πισσούϑνῃ, ἐπί τε ῆηίλητον εὐϑὺυς 
μΑ Ἷ ᾿ » " , 

παρεσκευάζοντο στρατεύειν. ξυναπέστησαν δὲ αὐτοῖς καὶ Βυζάντιοι. 
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- ᾿ Υ͂ Α 

ΟΧΥ͂Ι. ᾿“ϑηναῖοι δὲ ὡς ἤσϑοντο, πλεύσαντες ναυσὶν ἑξήκοντα 
: ΄ - , - - " 

ἐπὶ Σάμου, ταῖς μὲν ἑκκαίδεκα τῶν νεῶν οὐκ ἐχρήσαντο ἔτυχον γὰρ 
᾿ ΄ - - - 

αἱ μὲν ἐπὶ Καρίας ἐς προσκοπὴν τῶν Φοινισσῶν νεῶν οἰχόμεναι, αἱ 
δ᾽ ἐπὶ Χίου καὶ ““Ζέσβου περιαγγέλλουσαι βοηϑεῖν" τεσσαράκοντα 

δὲ ναυσὶ καὶ τέσσαρσι, Περικλέους δεκάτου αὐτοῦ στρατηγοῦντος, 
ν᾿ - ᾿ Η͂ ἝΞ 

ἐναυμάχησαν πρὸς Τραγίᾳ τῇ νήσῳ Σαμίων ναυσὶν ἑβδομήκοντα, 
ποι, δον ΄ ΠΝ: » « - 4. ἐν ’ 
ὧν ἦσαν αἱ εἴκοσι στρατιώτιδες " ἔτυχον δὲ αἱ πᾶσαι ἀπὸ Μῆιλήτου 

Ν ᾿ - σ ᾿ -»" 

πλέουσαι. καὶ ἐνίκων ᾿ϑηναῖοις 2. ὕστερον δὲ αὐτοῖς ἐβοήϑησαν 
» - 3 «᾿ « ’ " , Ν ’ ’ 

ἐκ τῶν ᾿Ιϑηνῶν νῆες τεσσαράκοντα καὶ Χίων καὶ «““εσβίων πέντε 
» ν ΄ ν - - “ Α 

καὶ εἴκοσι, καὶ ἀποβάντες καὶ κρατοῦντες τῷ πεζῷ ἐπολιόρκουν τρισὶ 
᾿ σ - 

τείχεσι τὴν πόλιν καὶ ἐκ ϑαλάσσης ἅμα. 3. Περικλῆς δέ, λαβὼν 

ἑξήκοντα ναῦς ἀπὸ τῶν ἐφορμουσῶν, ᾧχετο κατὰ τάχος ἐπὶ Καύνου 
τ ΄ 5 ’ σ ’ - 8.9 ᾽ Α , 

καὶ Καρίας, ἐσαγγελϑέντων ὅτι «Φοίνισσαι νῆες ἐπ αὑτοὺς πλέου- 
εἶ - ΄ ,ὔ ΠΝ 

σιν" ᾧχετο γὰρ καὶ ἐκ τῆς “Σάμου πέντε ναυσὶ Στησαγόρας καὶ 

ἄλλοι ἐπὶ τὰς Φοινίσσας. ΟΧΎΥΠΙ. ἐν τούτῳ δὲ οἱ Σάμιοι ἐξαπι- 
γαίως ἔκπλουν ποιησάμενοι, ἀφράκτῳ τῷ στρατοπέδῳ ἐπιπεσόντες 

- « - Ἂ 

τάς τε προφυλακίδας ναῦς διέφϑειραν, καὶ ναυμαχοῦντες τὰς ἀντα- 
Ἁ Ἂν, ’, - " ΄ 

ναγομένας ἐνίκησαν, καὶ τῆς ϑαλάσσης τῆς καϑ' ἑαυτοὺς ἐχράτησαν 
᾿ 4 κ κ ΠῚ 

ἡμέρας περὶ τεσσαρασκαίδεκα, καὶ ἐσεκομίσαντο καὶ ἐξεκομίσαντο ἃ 
’ Ἀ , - 

ἐβούλοντο. 2. ἐλϑόντος δὲ Περικλέους πάλιν ταῖς ναυσὶ κατεκλεί- 
». - 3 «» ς΄ 72 ’ 

σϑησαν. καὶ ἐκ τῶν ᾿ϑηνῶν ὕστερον προσεβοήϑησαν τεσσαρᾶ- 
᾿ « .) , » Ν ,ὕ - 

χοντὰ μὲν αἱ μετὰ Θουκυδίδου καὶ ““γνωνος καὶ (Φορμίωνος νῆες, 
Α Ἁ ’ Ν 

εἴχοσι δὲ αἱ μετὰ Ἰληπολέμου καὶ ᾿ΑἸντικλέους, ἐκ δὲ Χίου καὶ 
᾿ - Ι΄ 

““έσβου τριάκοντα. ὃ. καὶ ναυμαχίαν μέν τινα βραχεῖαν ἐποιή- 
« , 2 ’ ον " :} -» ἕν» ’, 

σαντο οἱ «Σάμιοι, ἀδύνατοι δὲ ὄντες ἀντισχεῖν, ἐξεπολιορκηϑησαν 
Ν ΄ 3 ΣΕ ς 

ἐνάτῳ μηνί, καὶ προσεχώρησαν ὁμολογίᾳ, τεῖχός τε καϑελόντες καὶ 
ε , Ν - » « ΄ 
ὁμήρους δόντες, καὶ ναῦς παραδόντες, καὶ χρήματα τὰ ἀναλωϑέντα 

Ἁ [4 Ὃ , 5 - ἰ᾿᾿ ᾿ ᾿ ’ 

κατὰ χρόνους ταξάμενοι ἀποδοῦναι. ξυνέβησαν δὲ καὶ Βυζάντιοι 

ὥσπερ καὶ πρότερον ὑπήκοοι εἶναι. 
- ᾿Ὶ -" ᾿ 

ΟΧΎΥΙΠ. Μετὰ ταῦτα δὲ ἤδη γίγνεται οὐ πολλοῖς ἔτεσιν ὕστε- 
’ ’ Τὰ “ 

ρον τὰ προειρημένα, τώ τε Κερκυραϊκὰ καὶ τὰ Ποτιδαιατικά, καὶ 
ὅσα πρύφασις τοῦδε τοῦ πολέμου κατέστη. 2. ταῦτα δὲ ξύμπαντα 
ν σ ᾿ ΄ 4, 

ὅσα ἔπραξαν οἱ Ἕλληνες πρός τε ἀλλήλους καὶ τὸν βάρβαρον, ἐγέ- 
’ , - ΄ 

γετὸ ἐν ἔτεσι πεντήκοντα μάλιστα μεταξὺ τῆς Ξέρξου ἀναχωρήσεως 
καὶ τῆς ἀρχῆς τοῦδε τοῦ πολέμου" ἐν οἷς ᾿“΄ϑηναῖοι τήν τε ἀρχὴν ἐγ- 

Δ ΄ ἈΝ δον ,,( ᾽ς » ΄ 

κρατεστέραν κατεστήσαντο καὶ αὐτοὶ ἐπὶ μέγα ἐχώρησαν δυνάμεως. 



ἘΡΒΆΝ ΘΑΡ. ἸΟΧΙΧ  ΟΣΣ. δῶ 

" 5 » , Α 

- οἱ δὲ “ακεδαιμόνιοι αἰσϑόμενοι οὔτε ἐκώλυον εἰ μὴ ἐπὶ βραχύ, ἡσύχα- 
΄ ᾿ , -“ ’, »» ᾿ ᾿ } - " - Ω 

ζόν τε τὸ πλέον τοῦ χρόνου, ὄντες μὲν καὶ πρὸ τοῦ μὴ ταχεῖς ἰέναι ἐς 
" ΄ » μι 3 , ’ ν 

τοὺς πολέμους, εἰ μὴ ἀναγκάζοιντο, τὸ δέ τι καὶ πολέμοις οἰκείοις 
30 ’, " »ἶ . ’ - ᾽ ’ - ΕΣ Α 

ἐξειργόμενοι, πρὶν δὴ ἡ δύναμις τῶν ᾿ϑηναίων σαφῶς ἤρετο καὶ 
- , Ε “- σ , ᾿ ΄ " - 

τῆς ξυμμαχίας αὐτῶν ἥπτοντο. τότε δὲ οὐκέτι ἀνασχετὸν ἐποιοῦντο, 
27}. ᾽ ΄, δ ̓ς - ΄ 9 ΄ ν ϑ ΄ ε 

ἀλλ ἐπιχειρητέα ἐδόκει εἶναι πάσῃ προϑυμίᾳ, καὶ καϑαιρετέα ἡ 
’ ᾿] , ΕΒ] ’ ’ »- 

ἰσχύς, ἢν δύνωνται, ἀραμένοις τόνδε τὸν πύλεμον. 3. αὐτοῖς μὲν 
ες δ: ΄ ΄ ᾿ κ " κ᾿ 

οὺὐν τοῖς “ακεδαιμονίοις διέγνωστο λελύσϑαι τὲ τὰς σπονδὰς καὶ 
᾿ 2 ’, 2 δῶ, τα ΄ ἘΝ ᾿ » ᾿ 

τοὺς ᾿“Ιϑηναίους ἀδικεῖν" πέμψαντες δὲ ἐς Ζ᾽ελφοὺς ἐπηρώτων τὸν 
- ΕΣ ᾿ . Ἁ - -» «ε 

ϑεὸν εἰ πολεμοῦσιν ἄμεινον ἔσται. ὁ δὲ ἀνεῖλεν αὐτοῖς, ὡς λέγεται, 
᾿ ΄ “« ’, " Ἁ " ΄ 

κατὰ χράτος πολεμοῦσι νίκην ἔσεσϑαι, καὶ αὐτὸς ἔφη ξυλλήψεσϑαι 
κι , τὐκόνν σ τ 

καὶ παρακαλούμενος καὶ ἄκλητος. ΟΧΊΧ, αὖϑις δὲ τοὺς ξυμμά- 

χους παρακαλέσαντες ψῆφον ἐβούλοντο ἐπαγαγεῖν εἰ χρὴ πολεμεῖν. 
ον ἰδ ΄ . αὖ ’ὔ Ν , 

καὶ ἐλϑόντων τῶν πρέσβεων ἀπὸ τῆς ξυμμαχίας, καὶ ξυνόδου γενο- 
, ως » «α ΄ - - 

μένης, οἵ τε ἄλλοι εἶπον ἃ ἐβούλοντο, κατηγοροῦντες οἱ πλείους τῶν 
" , .- - Γ΄ 

᾿“,ϑηναίων, καὶ τὸν πόλεμον ἀξιοῦντες γενέσϑαι, καὶ οἱ Κορίνϑιοι, 
, ν " Ἁ Ἂ ν ’, 4 ΄ ς [ 57 σ , 

δεηϑέντες μὲν καὶ κατὰ πόλεις πρότερον ἑκάστων ἰδίᾳ ὥστε ψηφί- 
Α ’ ’ Α -" ’ : ἢ -" 

σασϑαι τὸν πόλεμον, δεδιότες περι τῇ Ποτιδαίᾳ μὴ προδιαφϑαρῇ, 
Α Ἁ ’ ἈΝ - ’ ᾿ 

παρόντες δὲ καὶ τότε καὶ τελευταῖοι ἐπελϑόντες ἔλεγον τοιάδε. 
," ν᾿ . ’, Ἀι Ὰ δ 

ΟΧΧ, Τοὺς μὲν “ακεδαιμονίους, ὦ ἄνδρες ξύμμαχοι, οὐκ ἂν 
« Ε] Ν 2 δι , 

ἔτι αἰτιασαίμεϑα, ὡς οὐ χαὶ αὐτοὶ ἐψηφισμένοι τὸν πόλεμόν εἰσι, 
ν - - “« . ε ΄ “ 

καὶ ἡμᾶς ἐς τοῦτο νῦν ξυνήγαγον. χρὴ γὰρ τοὺς ἡγεμόνας τὰ ἰδια ἐξ 
» ν ἥ; - σ Α Ε2 

ἴσου νέμοντας τὰ κοινὰ προσχοπεῖν, ὥσπερ καὶ ἐν ἄλλοις ἐκ πάντων 
-" ς “ὦ ΔΦ.ΡΨ " Ε] ’, " 3 ΄ 

προτιμῶνται. ὦ. ἡμῶν δὲ ὅσοι μὲν ᾿ϑηναίοις ἤδη ἐνηλλάγησαν, 
ὍΝ - , σ Μ » ΓΕ ᾿ ν ; ’ 

οὐχὶ διδαχῆς δέονται ὥστε φυλάξασϑαι αὑτούς" τοὺς δὲ τὴν μεσό- 
- Ν » ’ σ - 

γειαν μᾶλλον καὶ μὴ ἐν πόρῳ κατῳκημένους εἰδέναι χρὴ ὅτι τοῖς 
ἍἋ - Ἁ “- 

κάτω ἢν μὴ ἀμύνωσι, χαλεπωτέραν ἕξουσι τὴν κατακομιδὴν τῶν 
ΙΣ ϑ» Α ; } ’ ξ. ε , ς ΓΕ) ,ὔ » Α 

ὡραίων καὶ πάλιν ἀντίληψιν ὧν ἡ ϑαλασσὰ τῇ ἠπείρῳ δίδωσι, καὶ 

τῶν νῦν λεγομένων μὴ κακοὺς κριτὰς ὡς μὴ προσηκόντων εἶναι, 
΄ ,ὔ δ Ζ - 

προσδέχεσϑαι δέ ποτε, εἰ τὰ κάτω πρόοιντο, κἂν μέχρι σφῶν τὸ 
" - " ᾿ 4 ΠΡ 5 ι δ “- ΄ 

δεινὸν προελϑεῖν, καὶ περὶ αὐτῶν οὐχ ἤσσον νῦν βουλεύεσϑαι. 
, " - - , 

Ὁ. διόπερ καὶ μὴ ὀκνεῖν δεῖ αὐτοὺς τὸν πόλεμον ἀντ᾽ εἰρήνης μετα- 
“ ᾿ 5 Α -" 

λαμβάνειν. ἀνδρῶν γὰρ σωφρόνων μέν ἔστιν, εἰ μὴ ἀδικοῖντο, ἧσυ- 
δή. ᾽ - ΑἹ τὶ μ ᾿Ξ Ε] ᾿ ΑΚ -" Ν κ Α 

χάζειν, ἀγαϑῶν δὲ ἀδικουμένους ἐκ μὲν εἰρήνης πολεμεῖν, εὖ δὰ 
- ΙΝ - Α ᾿, 

παρασχὸν ἐκ πολέμου πάλιν ξυμβῆναι, καὶ μήτε τῇ κατὰ πόλεμον 
, ὦ “6 ᾿ - ἈΓ α ἐς 7 -» 

εὐτυχίᾳ ἐπαίρεσϑαι, μήτε τῷ ἡσυχίῳ τῆς εἰρήνης ἡδόμενον ἀδικεῖ 



δά ΘΟΥΚΥΔΊΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ. 

σ Χ . , ὧν Δ 
σϑαι. 4. ὅ τὲ γὰρ διὰ τὴν ἡδονὴν ὀχνῶν τάχιστ᾽ ἂν ἀφαιρεϑειὴ 

- , σ΄ - ΄ “ 
τῆς ῥᾳστώνης τὸ τερπνόν, δι᾿ ὅπερ ὀκνεῖ, εἰ ἡσυχάζοι. ὅ τε ἐν 

΄, ᾽ ΄ , ᾽ 3 , Ἃ ΔΑ ᾽ 
πολέμῳ εὐτυχίᾳ πλεονάζων οὐκ ἐντεϑύμηται ϑράσει ἀπίστῳ ἐπαι- 

ρύμενος. ὅ, πολλὰ γὰρ κακῶς γνωσϑέντα ἀβουλοτέρων τῶν ἐναν- 
’ ’ Ξ δι ’ « “- -" 

τίων τυχοντὰ κατωρϑωώϑη, καὶ ἔτι πλέω ἃ καλῶς δοκοῦντα βουλευ- 

ϑῆναι ἐς τοὐναντίον αἰσχρῶς περιέστη. ἐνθυμεῖται γὰρ οὐδεὶς ὁμοῖα 
-" ᾿ ἣν ΨΝ 5 Θ ΄ 3 4 2 2 , " Ὰ 

τῇ πίστει καὶ ἔργῳ ἐπεξέρχεται, ἀλλὰ μετ᾽ ἀσφαλείας μὲν δοξάζο- 
ὮΝ »» : “«ὡ - 

μὲν, μετὰ δέους δὲ ἐν τῷ ἔργῳ ἐλλείπομεν. ΟΧ ΧΙ. ἡμεῖς δὲ νῦν 
εἶ " ᾽ 

καὶ ἀδικούμενοι τὸν πόλεμον ἐγείρομεν καὶ ἱκανὰ ἔχοντες ἐγκλήματα, 
4 3 , 3 ’ « ΄ 2 ν 3 - 

καὶ ὁταν ἀμυνώμεϑα ᾿Αϑηναίους, καταϑησόμεϑα αὐτὸν ἐν καιρῷ. 
᾿ - - “ ᾿ 

2. χατὰ πολλὰ δὲ ἡμᾶς εἰκὸς ἐπικρατῆσαι, πρῶτον μὲν πλήϑει 
Α ᾿ - ᾿ 

προὔχοντας χαὶ ἐμπειρίᾳ πολεμικῇ, ἔπειτα ὁμοίως πάντας ἐς τὰ 

παραγγελλόμενα ἰόντας. ὃ. ναυτικόν τε, ᾧ ἰσχύουσιν ἀπὸ τῆς ὑπαρ- 
, ΄ Ἷ εν - ΡῚ 

χούσης τὲ ἑκάστοις οὐσίας ἐξαρτυσόμεϑα, καὶ ἀπὸ τῶν ἐν Ζελφοῖς 
Ἄν 9 ’ὔ κ , Α , δ -» ιΨἘΨὶ 

καὶ Ολυμπίᾳ χρημάτων. δάγεισμα γὰρ ποιησάμενοι ὑπολαβεῖν οἷοί 
τω κ “-᾽ Ζ 

τ᾽ ἐσμὲν μισϑῷ μείζονι τοὺς ξένους αὐτῶν ναυβάτας" ὠνητὴ γὰρ 
3 , « , - Ἃ 3 ᾿ ΘΎΒΗνυ " Ἀ. τ Ὁ ΄ ξ, “Ν 
““ϑηναίων ἡ δύναμις μᾶλλον ἢ οἰχεία" ἡ δὲ ἡμετέρα ἧσσον ἂν 

- - Χ - 

τοῦτο πάϑοι, τοῖς σώμασι τὸ πλέον ἰσχύουσα ἢ τοῖς χρήμασι. 
-“ ᾽ὔ ᾿Ὶ ᾿ ᾿ 

4, μιᾷ τὲ νίκῃ ναυμαχίας κατὰ τὸ εἰκὸς ἁλίσκονται" εἰ δ᾽ ἀντί-. 
΄ « - ἌΘ 

σχοιεν, μελετήσομεν καὶ ἡμεῖς ἐν πλέονι χρόνῳ τὰ ναυτικά. καὶ ὅταν 
᾿ ’ - 

τὴν ἐπιστήμην ἐς τὸ ἴσον καταστήσωμεν, τῇ γε εὐψυχίᾳ δήπου περιε- 
, Ἵ » ᾿ ΄ “Ν 

σόμεϑα. ὃ γὰρ ἡμεῖς ἔχομεν φύσει ἀγαϑόν, ἐκείνοις οὐκ ἂν γένοιτο 
- « » " - 

διδαχῇ ὃ δ᾽ ἐκεῖνοι ἐπιστήμῃ προὔχουσι, καϑαιρετέον ἡμῖν ἐστι 
, ’ ϑν 2. ν 3 3 , " ἍἋ ᾿" Ἃ " 

μελέτῃ. ὅ. χρήματα δ᾽ ὥστ᾽ ἔχειν ἐς αὐτά, οἴσομεν" ἢ δεινὸν ἂν εἴη, 

εἰ οἱ μὲν ἐχείνων ξύμμαχοι ἐπὶ δουλείᾳ τῇ αὐτῶν φέροντες οὐκ ἀπε- 
- ΄ -- ν - 

ροῦσιν, ἡμεῖς δ᾽ ἐπὶ τῷ τιμωρούμενοι τοὺς ἐχϑρυὺς καὶ αὐτοὶ ἅμα 
’ὄ Α - 

σώζεσϑαι οὐκ ἄρα δαπανήσομεν, καὶ ἐπὶ τῷ μὴ ὑπὶ ἐκείνων αὐτὰ 
7 ’ 3 - ’ - ͵ » φὶ ς , 

ἀφαιρεϑέντες αὐτοῖς τούτοις κακῶς πάσχειν. ΟΧΝ ΧΙ], ὑπάρχουσι 
΄ Ἀ - ΄ ’ , 

δὲ καὶ ἄλλαι ὁδοὶ πολέμου ἡμῖν, ξυμμάχων τε ἀπόστασις, μάλιστα 
ἣν - ᾽ Ὄ Ἁ -»" 

παραίρεσις οὖσα τῶν προσόδων αἷς ἰσχύουσι, καὶ ἐπιτειχισμὸς τῇ 
Ἂ , - ε σ“ 

χώρᾳ, ἄλλα τε ὅσα οὐκ ἄν τις νῦν προΐδοι. ἥκιστα γὰρ πόλεμος ἐπὶ 
« -" » Α « - Α -" 

ῥητοῖς χωρεῖ, αὐτὸς δὲ ἀφ᾽ αὑτοῦ τὰ πολλὰ τεχνᾶται πρὸς τὸ παρᾶ- 
ἢ ’ » ΄, ᾿ 

τυγχάνον. ἐν ᾧ ὁ μὲν εὐοργήτως αὐτῷ προσομιλήσας βεβαιότερος, ὁ 
, Ὶ 

δὲ ὀργισϑεὶς περὶ αὐτὸν οὐκ ἐλάσσω πταίει. 2. ἐνθυμώμεϑα δὲ 
μι - « Ω κ - σ 

καὶ ὅτι, εἰ μὲν ἦσαν ἡμῶν ἑκάστοις πρὸς ἀντιπάλους περὶ γῆς ὅρων 
Υ 4“ - ᾿ ΟΥ̓ [4 , Ι - ᾽ -" 

διαφοραί, οἰστὸν ἂν ἦν" νῦν δὲ πρὺς ξύμπαντάς τὸ ἡμᾶς ᾿αϑηναῖοι 



ΒΕ Ὶ ὉΚΡΙΞΟΣ ΧΈΡΙ - ΟΝ ΧΕ: δ 

ἢ ᾿ . ᾿ , " , αὐν, 2, Σὰ ΠῚ , . 
ἱκανοὶ καὶ κατὰ πόλιν ἔτι δυνατώτεροι" ὥστε, εἰ μὴ καὶ ἀϑρόοι, καὶ 
κατὰ ἔϑνη καὶ ἕκαστον ἄστυ μιᾷ γνώμῃ ἀμυνούμεϑα αὐτούς, δίχα 

- ᾿ Ἔ Α 

γε ὄντας ἡμᾶς ἀπόνως χειρώσονται. καὶ τὴν ἧσσαν, εἰ καὶ δεινόν τῷ 
ΕῚ - » ΕῚ " ,ὔ Ἃ ῃ ’ ΄“ « ΕῚ 

ἀκοῦσαι, ἴστω οὐκ ἄλλο τι φέρουσαν ἢ ἄντικρυς δουλείαν. ὃ. ὁ καὶ 
»" - Α ’ Γ, 

λόγῳ ἐνδοιασϑῆναι αἰσχρὸν τῇ Πελοποννήσῳ, καὶ πόλεις τοσάσδε 
« , - »- Φ Ὄ, , - "᾿ ,ὔ μι " 

ὑπὸ μιᾶς κακοπαϑεῖν. ἔν ᾧ ἢ δικαίως δοκοῖμεν ἂν πάσχειν, ἢ διὰ 
᾿ - ᾿ 

δειλίαν ἀνέχεσϑαι, καὶ τῶν πατέρων χείρους φαίνεσϑαι οἱ τὴν ᾿Ελ- 
[2 -Ὁ-Ὁ Ἁ γ - - - 

λάδα ἠλευϑέρωσαν᾽ ἡμεῖς δὲ οὐδ᾽ ἡμῖν αὐτοῖς βεβαιοῦμεν αὐτό, 

τύραννον δὲ ἐῶμεν ἐγκαϑεστάναι πόλιν, τοὺς δ᾽ ἐν μιᾷ μονάρχους 
δι ᾿ , - - 

ἀξιοῦμεν καταλύειν. 4. καὶ οὐκ ἴσμεν ὅπως τάδε τριῶν τῶν μεγί- 
- νΝ " ᾽ 

στῶν ξυμφορῶν ἀπήλλακται, ἀξυνεσίας ἢ μαλακίας ἢ ἀμελείας. οὐ 
γὰρ δὴ πεφευγότες ταῦτα ἐπὶ τὴν πλείστους δὴ βλάψασαν κατα- 

« -“ ’ Υ̓ 

φρόνησιν κεχωρήκατε, ἣ ἐκ τοῦ πολλοὺς σφάλλειν τὸ ἐναντίον ὄνομα 
Ρ] ’ὔ [2 τ ν Ἂν, -΄ 3 ; , 

ἀφροσύνη μετωνόμασται. ΟΧΧΉΗΙ. τὰ μὲν οὖν προγεγενημένα τί 
- Ἂ σ » - -" 

δεῖ μακρότερον, ἢ ἐς ὅσον τοῖς νῦν ξυμφέρει αἰτιᾶσϑαι; περὶ δὲ 
τῶν ἔπειτα μελλόντων τοῖς παροῦσι βοηϑοῦντας χρὴ ἐπιταλαιπω- 
ρεῖν" πάτριον γὰρ ἡμῖν ἐκ τῶν πόνων τὰς ἀρετὰς κτᾶσϑαι" καὶ μὴ 

“ διένα 3, ἸᾺΡ, ’ - " 50 , γὴη.2 

μεταβάλλειν τὸ ἔϑος, εἰ ἀρὰ πλούτῳ τὲ νῦν και ἐξουσίᾳ ὀλίγον προ- 
Α Δ - ΄ - 

φέρετε" οὐ γὰρ δίκαιον ἃ τῇ ἀπορίᾳ ἐκτήϑη τῇ περιουσίᾳ ἀπολέ- 
Ῥ ᾽ " αὶ 3. ν ν 5 ᾿ ’ -« 

σϑαι" ἀλλὰ ϑαρσοῦντας ἰέναι κατὰ πολλὰ ἐς τὸν πόλεμον, τοῦ τέ 
- Ν Ὅς τ“ 6 " - 2; 

ϑεοῦ χρήσαντος καὶ αὐτοῦ ὑποσχομένου ξυλλήψεσϑαι, καὶ τῆς ἀλ- 
λης ᾿Ελλάδος πάσης ξυναγωνιουμένης, τὰ μὲν φόβῳ, τὰ δὲ ὠφελείᾳ. 

΄ σ 

ὦ. σπονδάς τε οὐ λύσετε πρότεροι, ἅς γε καὶ ὁ ϑεὸς κελεύων 
» ΄, , - ͵ 

πολεμεῖν νομίζει παραβεβάσϑαι, ἠδικημέναις δὲ μᾶλλον βοηϑή- 

σετε᾽ λύουσι γὰρ οὐχ οἱ ἀμυνόμενοι, ἀλλ᾿ οἱ πρότεροι ἐπιόντες. 
σ΄ - ΄ » - Ν 

ΟΧΧΊΙΨ. ὥστε πανταχόϑεν καλῶς ὑπάρχον ὑμῖν πολεμεῖν, καὶ 
»" - ᾽,ὔ » ; 

ἡμῶν τάδε κοινῇ παραινούντων, εἴπερ βεβαιότατον τὸ ταῦτα ξυμφέ- 
ν ΄ ν» , - κ " ᾽ 

ρονταὰ καὶ πόλεσι καὶ ἰδιώταις εἶναι, μὴ μέλλετε Ποτιδαιάταις τὲ ποι- 

εἴσϑαι τιμωρίαν, οὖσι Ζωριεῦσι καὶ ὑπὸ ᾿Ιώνων πολιορκουμένοις, 
τ ΄ Ὕ » , κ - » » Ν ᾽ 

οὐ πρότερον ἣν τοὐναντίον, καὶ τῶν ἄλλων μετελϑεῖν τὴν ἐλευϑε- 
’ ζ « Ε] ’ 3 ’ ’ τὰ Ν »ὕ Δ 

ρίαν. 2. ὡς οὐκέτι ἐνδέχεται. περιμένοντας τοὺς μὲν ἤδη βλάπτε- 
΄ " 

σϑαι, τοὺς δ᾽, εἰ γνωσϑησόμεϑα ξυνελϑόντες μέν, ἀμύνεσϑαι δὲ οὐ 
- ΑῚ σ ΄ 

τολμῶντες, μὴ πολὺ ὕστερον τὸ αὐτὸ πάσχειν" ἀλλὰ νομίσαντες 
ϑι.5 2 ’ ᾽ » “ » - ΄ . “ ’ » 

ἐπ᾿ ἀνάγκην ἀφῖχϑαι, ὦ ἄνδρες ξύμμαχοι, καὶ ἅμα τάδε ἄριστα 
λέγεσϑαι, ψηφίσασϑε τὸν πόλεμον, μὴ φοβηϑέντες τὸ αὐτίκα δει- 

’ “«- ᾽ ὌΡΕΙ » “- ν ; » ΄ » [4 " » ᾿ 

ψόν, τῆς δ᾽ ἀπ᾿ αὐτοῦ διὰ πλείονος εἰρήνης ἐπιϑυμήσαντες " ἐκ πολὲ- 



δθ ΘΟΥΚΥΔΊΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ͂Σ. 

κ κ 5. ᾿» - ΄« 3...» κ ’ Ά, ᾿Ὶ « 

μὸυ μὲν γὰρ εἰρήνη μᾶλλον βεβαιοῦται, ἀφ᾽ ἡσυχίας δὲ μὴ πολεμῆ- 
] «ς ’ ΕῚ ᾽ὔ " 8 ᾿Ξ 5 -.ε ΄ 

σαι οὐχ ὁμοίως ἀκίνδυνον. 9. καὶ τὴν καϑεστηκυῖαν ἐν τῇ Ἑλλάδι 
, 4, - « ΄“ - 

πόλιν τύραννον ἡγησάμενοι ἐπὶ πᾶσιν ὁμοίως καϑεστάναι, ὥστε τῶν 
Ἁ ᾿ » - ᾿ - Φ᾽ 3 Φ 

μὲν ἤδη ἄρχειν, τῶν δὲ διανοεῖσϑαι, παραστησώμεϑα ἐπελϑόντες, 
ν - ᾿Ὶ - 

καὶ αὐτοὶ ἀκινδύνως τὸ λοιπὸν οἰκῶμεν, καὶ τοὺς νῦν δεδουλωμέ- 

νους Ἕλληνας ἐλευϑερώσωμεν. τοιαῦτα οἱ Κορίνϑιοι εἶπον. 
᾿ ΄ ἣ 

ΟΧΧΥ, Οἱ δὲ «““ακεδαιμόνιοι ἐπειδὴ ἀφ᾽ ἁπάντων ἤκουσαν 
᾿ - -" σ 4 -“- - 

γνώμην, ψῆφον ἐπήγαγον τοῖς ξυμμάχοις ἅπασιν ὅσοι παρῆσων ἑξῆς 
,Ἅ ,ὔ - 

καὶ μείζονι καὶ ἐλάσσονι πόλει" χαὶ τὸ πλῆϑος ἐψηφίσαντο πο- 
» ᾿ - ᾿ “Ἢ - 

λεμεῖν. ὦ. δεδογμένον δὲ αὐτοῖς εὐθὺς μὲν ἀδύνατα ἦν ἐπιχειρεῖν 
τ ΄ ΄ « 

ἀπαρασχεύοις οὖσιν, ἐκπορίζεσϑαι δὲ ἐδόκει ἑκάστοις ἃ πρόσφορα 
- ἧ ὠὰ πινέ μον , σ κι ΄ ων ᾽ τ 
ἣν καὶ μὴ εἶναι μέλλησιν. ὁμῶς δὲ καϑισταμένοις ὧν ἔδει ἐνιαυτὸς 

τ 3 ΄ " ΠῚ κ᾿ Σ -" 5 , 2 ΓἿ " " 

μὲν οὐ διετρίβη, ἔλασσον δέ, πρὶν ἐσβαλεῖν ἐς τὴν ᾿“Ιττικὴν καὶ τὸν 

πόλεμον ἄρασϑαι φανερῶς. ΟΧΧΥ͂Ι. ἐν τούτῳ δὲ ἐπρεσβεύοντο 
- ᾿ ’ σ 

τῷ χρόνῳ πρὸς τοὺς ᾿4ϑηναίους ἐγκλήματα ποιούμενοι, ὅπως σφίσιν 
σ ᾿ ᾿" - - .᾿ ΄ ᾿Ὶ 

ὅτι μεγίστη πρόφασις εἴη τοῦ πολεμεῖν, ἢν μή τι ἐσακούωσι. 2. καὶ 
- ᾿ ΄ , 

πρῶτον μὲν πρέσβεις πέμψαντες οἱ “ακπεδαιμόνιοι ἐκέλευον τοὺς 
᾿ζ ᾿ ᾿ " 5. ΄ - ΡΝ ᾿ Α, Πῶν Ὶ ΄ 

ϑηναίους τὸ ἄγος ἐλαύνειν τῆς ϑεοῦ" τὸ δὲ ἄγος ἣν τοιόνδε. 
Ἵ ἕε - 

Ὁ, Κύλων ἦν ᾿Ολυμπιονίχης ἀνὴρ ᾿“Ι1ϑηναῖος τῶν πάλαι εὐγενής 
ν , 5 ’ " Γ , 

τὲ καὶ δυνατὸς" ἐγεγαμήκει δὲ ϑυγατέρα Θεαγένους Μεγαρέως 

ἀνδρός, ὃς κατ᾽ ἐχεῖνον τὸν χρόνον ἐτυράννει Μεγάρων. 4. χρωμένῳ 

δὲ τῷ Κύλωνι ἐν Ζελφοῖς ἀνεῖλεν ὁ ϑεός, ἐν τῇ τοῦ Διὸς τῇ μεγίστῃ 
«ες “« -»" Δ, Ε] Ψ 5 ’ « Α ’ - 

ἑορτῇ καταλαβεῖν τὴν ᾿ϑηναίων ἀκρύπολιν. ὅ. ὁ δὲ παρά τὲ τοῦ 
, , ᾿ ᾿ ᾿ » ΕΣ ’ Ε] εν ΠῚ 

Θεαγένους δύναμιν λαβὼν καὶ τοὺς φίλους ἀναπείσας, ἐπειδὴ ἐπὴλ- 

ϑὲν ᾿Ολύμπια τὰ ἐν Πελοποννήσῳ, κατέλαβε τὴν ἀκρόπολιν ὡς ἐπὶ 
, - ᾿ ᾿ “- . » 

τυραννίδι, νομίσας ἑορτήν τε τοῦ Ζ]ιὸς μεγίστην εἶναι καὶ ἑαυτῷ τι 

προσήκειν ᾿Ολύμπια νενικηκότι. Θ. εἰ δὲ ἐν τῇ ᾿“ττικῇ, ἢ ἄλλοϑί 
ε » - 

που, ἧ μεγίστη ἑορτὴ είρητο, οὔτε ἐχεῖνος ἔτι κατενόησε, τό τὲ μαν- 
- » ΕῚ ’, " " 4'΄.95 ΄ , « ,ὦ» 

τεῖον οὐκ ἐδήλου. ἔστι γὰρ καὶ ᾿ϑηναίοις Διάσια, ἃ καλεῖται 
᾿Ὶ Α ’ Ἢ »" Ὁ ΓῚ 

Διὸς ἑορτὴ Μειλιχίου μεγίστη, ἔξω τῆς πόλεως, ἐν ἡ πανδημεὶ ϑύου- 
᾿ 3 « -» ΕΣ . ’ 9 ; - Ὶ 3 - σι, πολλοι οὐχ ἱερεῖα ἀλλὰ ϑύματα ἐπιχώρια" δοκῶν δὲ ὀρϑῶς 

’ 3 ᾿ ; ἂν " « 2 ΡῚ - 5 ᾿ γιγνώσχειν ἐπεχείρησε τῷ ἔργῳ. 7. οἱ δ᾽ ᾿Α'ϑηναῖοι αἰσϑόμενοι, 
» , ’ ν 2 ΄- 3 - 8...3 ᾽ , ἣὗ ’ ἐβοήϑησάν τὲ πανδημεὶ ἐκ τῶν ἀγρῶν ἐπὶ αὐτούς, καὶ προσκαϑεζό- 
μενοι ἐπολιόρκουν. 8. χρόνου δὲ ἐπιγιγνομένου οἱ ᾿Α ϑηναῖοι τρυ- 

’ - ’ 2 “ 
»" χόμενοι τῇ προσεδρείᾳ ἀπῆλϑον οἱ πολλοί, ἐπιτρέψαντες τοῖς ἐννέα 

" Α ΄ Α Α - ΕῚ « δ. ἢ ἄρχουσι τὴν φυλακήν, καὶ τὸ πᾶν αὐτοχράτορσι διαϑεῖναι, ἡ ἃ» 
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" ; ᾿- Α , , ΄« « Ρς Κ« ’ 

ἄριστα διαγιγνωσκωσι" τότε δὲ τὰ πολλὰ τῶν πολιτικῶν οἱ ἐννέα 
" " ον ᾿ “ , Ξ , 
ἄρχοντες ἔπρασσον. 9. οἱ δὲ μετὰ τοῦ Κύλωνος πολιορκούμενοι 

, τὰ , 4 αἵ ᾽ ’, ς 4 “᾿ , 
φλαύρως εἶχον σίτου τὲ καὶ υδατος ἀπορίᾳ. 10. ὁ μὲν οὖν Κύλων 

Ἔν ν᾿ κι » -,. , σῃ .ὐ ὅδ ε ᾽ , , 
καὶ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ἐκδιδράσκουσιν" οἱ δ᾽ ἄλλοι ὡς ἐπιέζοντο καί 

᾿ 4 ΄ « " - -“ , Αια. ἃ ," ; Ἐ΄-:Ὰ 

τινὲς καὶ ἀπέϑνησχκον ὑπὸ τοῦ λιμοῦ, καϑίζουσιν ἐπὶ τὸν βωμὸν ἱκέ- 
, “- ’ Ν - 

ται τὸν ἐν τῇ ἀκροπόλει. 11. ἀναστήσαντες δὲ αὐτοὺς οἱ τῶν 
᾽ 5 π᾿ τῇ ’ ΄ 

᾿ϑηναίων ἐπιτετραμμένοι τὴν φυλακήν, ὡς ἑώρων ἀποϑνήσκοντας 
- δ 4. 5. ᾿ τ 

ἐν τῷ ἱερῷ, ἐφ᾽ ᾧ μηδὲν κακὸν ποιήσουσιν, ἀπαγαγόντες ἀπέκτειναν" 
, κ Α - - - - - 

καϑεζομένους δὲ τινας καὶ ἐπὶ τῶν σεμνῶν ϑεῶν ἐν τοῖς βωμοῖς ἐν 
- ᾿Ὶ - ᾿ 

τῇ παρόδῳ διεχρήσαντο. καὶ ἀπὸ τούτου ἐναγεῖς καὶ ἀλιτήριοι 
Οὰ Β- ἌἜΕ Ξ κ κι 

τῆς Θϑεοῦ ἐκεῖνοί τε ἐχαλοῦντο, καὶ τὸ γένος τὸ ἀπὶ ἐκείνων. 
» ν : . ἢ “ν εν ΄ ἵ 

12. ἤλασαν μὲν οὖν καὶ οἱ ᾿4ϑηναῖοι τοὺς ἐναγεῖς τούτους, ἤλα- 
Ν ᾿Ὶ ΄σ 

σε δὲ καὶ Κλεομένης ὁ “Τακεδαιμόνιος ὕστερον μετὰ ᾿4ϑηναίων 
’ , - - .) 

στασιαζόντων, τούς τὲ ζῶντας ἐλαύνοντες καὶ τῶν τεϑνεώτων τὰ 
5 “- Εἰ ’ προ ’ - ΄-- ’ σ΄ " Α , 

οστὰ ἀνελόντες ἐξέβαλον" κατῆλϑον μέντοι ὕστερον, καὶ τὸ γένος 

αὐτῶν ἔστιν ἔτι ἐν τῇ πόλε. ΟΧΧΥΙΙ. τοῦτο δὴ τὸ ἄγος οἱ 
[4 3 ’ 5 » » - -" - - 

«“Τακεδαιμόνιοι ἐλαύνειν ἐχέλευον δῆ ϑϑεν τοῖς ϑεοῖς πρῶτον τιμωροῦ»- 
5 [ , ’ λ "»-- ᾽’ ΄ 5 - ν 

τες, εἰδότες δὲ Πᾶερικλέα τὸν Ξανϑίππου προσεχόμενον αὐτῷ κατὰ 
- ΄ - ς» - τὴν μητέρα, καὶ νομίζοντες ἐκπεσόντος αὐτοῦ ῥᾷον σφίσι προχωρεῖν 

ν » Α - 3 ’ ᾽ ’, - ᾿ - 

τὰ ἀπὸ τῶν ᾿ϑηναίων. 2. οὐ μέντοι τοσοῦτον ἤλπιζον παϑεῖν 
Ἃ “- σ " " - ᾿ ᾿, ν 

ἂν αὐτὸν τοῦτο, ὅσον διαβολὴν οἴσειν αὐτῷ πρὸς τὴν πόλιν, ὡς καὶ 
- ᾿ . ΄ Ἃ ᾿ 

διὰ τὴν ἐκείνου ξυμφορὰν τὸ μέρος ἔσται ὁ πόλεμος. 3. ὧν γὰρ δυνα- 
- ᾿ς ᾿ - ἷ 

τώτατος τῶν καϑ' ἑαυτὸν καὶ ἄγων τὴν πολιτείαν ἠναντιοῦτο πάν- 
- , " 2 Ἵ ς , 55.432 2 " , 

τὰ τοῖς “ακεδαιμονίοις, καὶ οὐκ εἰὰ ὑπείχειν, ἀλλ ἐς τὸν πόλεμον 
σ ᾿ 2 ’ 

ὥρμα τοὺς ᾿αϑηναίους. 
σ-π-τ ," κ᾿ Α » Α 

ΟΧΧΎΤΠΙΙ. ᾿“Ἰντεκέλευον δὲ καὶ οἱ ᾿Αϑηναῖοι τοὺς “ακεδαι- 
’ 4 ᾽ Ἅ ’ " 2 ’ « Α ’ 

μονίους τὸ ἀπὸ Ταινάρου ἄγος ἐλαύνειν. οἱ γὰρ “Τακεδαιμοόνιοι 
ω - - - - 3... 8 " 
ἀναστήσαντές ποτὲ ἐκ τοῦ ἱεροῦ τοῦ Ποσειδῶνος ἀπὸ Ταινάρου 

- « « " ν , 

τῶν Εἱλώτων ἱκέτας, ἀπαγαγόντες διέφϑειραν" δὲ ὃν δὴ καὶ σφίσιν 
᾽ - ," ’ ’ ] ’ Ξ' ’, 

αὐτοῖς νομίζουσι τὸν μέγαν σεισμὸν γενέσϑαι ἐν Σπάρτῃ. Φ. ἐκέ- 
εἶ κ Α “- , » 2 ’ Ε} ’ Ξ 2 » Α 

λευον δὲ καὶ τὸ τῆς Χαλκιοίκου ἄγος ἐλαύνειν αὐτοὺς" ἔγένετο δὲ 
’ « 4 Ἁ - 

τοιόνδε. ἅ. ἐπειδὴ Παυσανίας ὁ “ακεδαιμόνιος τὸ πρῶτον μετα- 
Α ε ᾿ - 3 ᾿ - 5 - “- 3 « 2 ΄ 

πεμφϑεῖς ὑπὸ Σπαρτιατῶν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῆς ἐν Ελλησπόντῳ, 
Α Ἁ πὰ 3 - 2 ΄ Α 3 » , Ἁ 5 

καὶ χριϑεὶς ὑπ αὐτῶν ἀπελύϑη μὴ ἀδικεῖν, δημοσίᾳ μὲν οὐκέτι 
5 Ε] ΄ Ζ « , Ἁ 

ἐξεπέμφϑη, ἰδίᾳ δὲ αὐτὸς τριήρη λαβὼν ἙἭ,ρμιονίδα ἄνευ “ακεδαι- 
ΓΨ Ἔ - " , 5... Ἁ - ᾿ 

μοτίων ἀφικνεῖται ἐς “Ελλήσποντον᾽" τῷ μὲν λόγῳ ἔπι τὸν ᾿λληνι- 
βὼ 



68 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗῊΣ 

κὸν πόλεμον, τῷ δὲ ἔργῳ τὰ πρὸς βασιλέα πράγματα πράσσειν, 

ὥσπερ καὶ τὸ πρῶτον ἐπεχείρησεν, ἐφιέμενος ᾿Ελληνικῆς ἀρχῆς. 

4. εὐεργεσίαν δὲ ἀπὸ τοῦδε αρόμιρν ἐς βασιλέα κατέϑετο καὶ τοῦ 

παντὸς πράγματος ἀρχὴν ἐποιήσατο" τῇ Βυζάνζιον, γὰρ ἑλὼν τῇ 

προτέρᾳ, παρουσίᾳ μετὰ τὴν ἐχ Κύπρου ἀναχώρησιν, εἶχον δὲ Μῆδοι 

αὐτὸ καὶ βασιλέως προσήκοντές τινες καὶ ξυγγενεῖς, οἱ ἑάλωσαν ἕν 

αὐτῷ, τότε τούτους οὺς ἔλαβεν ἀποπέμπει βασιλεῖ: κρύφα τῶν ἄλλων 

ξυμμάχων, τῷ δὲ λόγῳ ἀπέδρασαν, αὐτόν. 0. ἔπρασσε δὲ ταῦτα 

μετὰ Γογγύλου τοῦ ᾿Ερετριέως, ᾧπερ ἐπέτρεψε τό τὲ Βυζάντιον καὶ 

τοὺς αἰχμαλώτους. ἔπεμψε δὲ καὶ ἐπιστολὴν τὸν Γόγγυλον φέρον- 

τὰ αὐτῷ" ἐνεγέγραπτο δὲ τάδε ἐν αὐτῇ, ὡς ὕστερον ἀνευρέϑη. 

7. Παυσανίας ὁ ἡγεμὼν τῆς “Σπάρτης τούσδε τέ σοι χαρίζεσϑαι 

βουλόμενος ἀποπέμπει δορὶ ἑλών, καὶ γνώμην ποιοῦμαι, εἰ καὶ σοὶ 

δοκεῖ, ϑυγατέρα τε τὴν σὴν γῆμαι καί σοι Σπάρτην τὲ καὶ τὴν 

ἄλλην Ἑλλάδα ὑποχείριον ποιῆσαι. δυνατὸς δὲ δοχῶ εἶναι ταῦτα 

πρᾶξαι μετὰ σοῦ βουλευόμενος. εἰ οὖν τί σε τούτων ἀρέξσκει, πέμπε 

ἄνδρα πιστὸν ἐπὶ ϑάλασσαν δι᾽ οὗ τὸ λοιπὸν τοὺς λόγους ποιησόμε- 

ϑα. ΟΧΧΙΝΣ. τοσαῦτα μὲν ἡ γραφὴ ἐδήλου. Ξέρξης δὲ ἥσϑη τὲ 

τῇ ἐπιστολῇ καὶ ἀποστέλλει ᾿Αρτάβαζον τὸν Φαρνάκου ἐπὶ ϑάλασ- 

σαν, καὶ κελεύει αὐτὸν τήν τε Ζασκυλῖτιν σατραπείαν παραλαβεῖν, 

Μεγαβάτην ἀπαλλάξαντα, ὃς πρότερον ἦρχε, καὶ παρὰ Παυσανίαν 

ἐς Βυζάντιον ἐπιστολὴν ἀντεπετίϑει αὐτῷ ὡς τάχιστα διαπέμψαι, 

καὶ τὴν σφραγῖδα ἀποδεῖξαι, καὶ ἤν τι αὐτῷ Παυσανίας παραγγέλ- 

λῃ περὶ τῶν ἑαυτοῦ πραγμάτων, πράσσειν ὡς ἄριστα καὶ πιστότατα. 

Ω, ὃ δὲ ἀφικόμενος τά τε ἄλλα ἐποίησεν ὥσπερ εἴρητο καὶ τὴν ἐπι- 

στολὴν διέπεμψεν" ἀντεγέγραπτο δὲ τάδε. 3. Ὧδε λέγει βασιλεὺς 

Ξέρξης Παυσανίᾳ, καὶ τῶν ἀνδρῶν, οὕς με πέραν ϑαλάσσης ἐκ 

Βυζαντίου ἔσωσας, κεῖταί σοι εὐεργεσία ἐν τῷ ἡμετέρῳ οἴκῳ ἐσαεὶ 

ἀνάγραπτος, καὶ τοῖς λόγοις τοῖς ἀπὸ σοῦ ἀρέσκομαι. καί σὲ μήτε 

οψὺξ μήϑ᾽ ἡμέρα ἐπισχέτω ὥστε ἀνεῖναι πράσσειν τι ὧν ἐμοὶ ὑπισχνῇ, 

μηδὲ χρυσοῦ καὶ ἀργύρου δαπάνη κεκωλύσϑω, μηδὲ στρατιᾶς πλήϑει, 

εἴ ποι δεῖ παραγίγνεσϑαι" ἀλλὰ μετ᾽ ᾿Αρταβάζου ἀνδρὸς ἀγαϑοῦ, 

ὅν σοι ἔπεμψα, πρᾶσσε ϑαρσῶν καὶ τὰ ἐμὰ καὶ τὰ σὰ ὅπῃ κάλλι- 

στα καὶ ἄριστα ἕξει ἀμφοτέροις. ΟΧΧΧ. ταῦτα ἐονδ ὁ Παυ- 

σανίας τὰ γράμματα, ὧν καὶ πρότερον ἐν μεγάλῳ ἀξιώματι ὑπὸ 

τῶν Ἑλλήνων διὰ τὴν Πλαταιᾶσιν ἡγεμονίαν, πολλῷ τότε μᾶλλον 
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Μῃ ᾿Ὶ ΕῚ , 5.7 5» - ’ ΄ ᾿ 3 Α 

ἥρτο και οὐκέτι ἤδυνατο ἕν τῷ καϑεστηκότι τρόπῳ βιοτεύειν, ἀλλὰ 
, , 3 ’ » “ ’, 2 » Ἀ Α - 

σκευάς τὲ Πῆηδικὰς ἐνδυόμενος ἐκ τοῦ Βυζαντίου ἕξῇει, καὶ διὰ τῆς 
΄ , - Ἅ 

Θράκης πορευόμενον αὐτὸν Μῆῆδοι καὶ ““ἰγύπτιοι ἐδορυφόρουν. 
" Α ω ΄ 

2. τράπεζάν τὲ Περσικὴν παρετίϑετο καὶ κατέχειν τὴν διάνοιαν οὐκ 
3 , 3 3... “8. Ἐ ΕῚ , - - ’ ᾿ Ε ’ 

ἤδυνατο, ἀλλ᾽ ἔργοις βραχέσι προὐδήλου ἃ τῇ γνώμῃ μειζόνως ἐσέπει- 
΄ , - ᾿ - - 

τὰ ἔμελλε πράξειν. δυσπρόσοδόν τὲ αὐτὸν παρεῖχε, καὶ τῇ ὀργῇ 
΄ - - ΄ σ ᾿ 

οὕτω χαλεπῇ ἐχρῆτο ἐς πώντας ὁμοίως, ὥστε μηδένα δύνασϑαι 
δυνατὰ , . " ν 2 , 2 “ ε 

προσιέναι" διόπερ καὶ πρὸς τοὺς ᾿ΑΙϑηναίους οὐχ ἥκιστα ἡ ξυμ- 
να " ᾽ 

μαχία μετέστη. ΟΧΧ ΧΙ. οἱ δὲ “ακεδαιμόνιοι αἰσϑόμενοι, τό τὲ 
πρῶτον δι᾿ αὐτὰ ταῦτα ἀνεκάλεσαν αὐτόν, καὶ ἐπειδὴ τῇ Ἑρμιονίδι 

νηὶ τὸ δεύτερον ἐκπλεύσας οὐ κελευσάντων αὐτῶν τοιαῦτα ἐφαίνετο 
- Α - Ακ 

ποιῶν, καὶ ἐκ τοῦ Βυζαντίου βίᾳ ὑπὶ ᾿ϑηναίων ἐκπολιορκηϑεὶς 
ΕΣ ᾿ Α ΄ 2 ἢ ΄ 5 Ἁ ϑ Α ’ 

ὃς μὲν τὴν Σπάρτην οὐκ ἐπανέχωρει, ἐς δὲ Κολωνὰς τὰς Τρῳάδας 
᾿ , » ’ ᾿ 

ἱδρυϑεὶς, πράσσων τε ἐσηγγέλλετο αὐτοῖς πρὸς τοὺς βαρβάρους, καὶ 
- ΄ σ 

οὐκ ἐπ᾿ ἀγαϑῷ τὴν μονὴν ποιούμενος, οὕτω δὴ οὐκέτι ἐπέσχον, ἀλ- 
“ Ν - 

λὰ πέμψαντες κήρυκα οἱ ἔφοροι καὶ σκυτάλην εἶπον τοῦ κήρυκος μὴ 
ἣ, -" , ᾿ 

λείπεσϑαι, εἰ δὲ μή, πόλεμον αὐτῷ Σπαρτιάτας προαγορεύειν. . ὃ 
σ σ ᾿ 

δὲ βουλόμενος ὡς ἥκιστα ὕποπτος εἶναι καὶ πιστεύων χρήμασι δια- 
’ Α “ 5 , Α ΄ 5 Γ: ΄ι Ὁ " 

λύσειν τὴν διαβολήν, ἀνεχώρει τὸ δευτερον ἕς Σπάρτην. καὶ ἐς μὲν 
Ξ - , ᾿ Ν - 

τὴν εἱρκτὴν ἐσπίπτει τὸ πρῶτον ὑπὸ τῶν ἐφόρων" ἔξεστι δὲ τοῖς 
53 τῶ ΩΣ τὴ Υ 

ἐφόροις τὸν βασιλέα δρᾶσαι τοῦτο" ἔπειτα διαπραξάμενος ὕστερον 
ϑχεα ν 4 « ; 9 ’ - ’ Ν Υ ᾿ 

ἐξῆλϑε, καὶ καϑίστησιν ἑαυτὸν ἕς κρίσιν τοῖς βουλομένοις περι αὑτὸν 
, ᾿ -“ 

ἐλέγχει. ΟΧΧΧΙΗΙ. καὶ φανερὸν μὲν εἶχον οὐδὲν οἱ Σ᾽: παρτιᾶται 
- - ΄ σ Δ σημεῖον, οὔτε οἱ ἐχϑροὶ οὔτε ἡ πᾶσα πόλις, ὅτῳ ἂν πιστεύσαντες 

» - » 4, ἃ 
βεβαίως, ἐτιμωροῦντο ἄνδρα γένους τὲ τοῦ βασιλείου ὄντα καὶ ἐν 

- ’ αν 5 , " ᾿ " " τῷ παρόντι τιμὴν ἔχοντα" Πλείσταρχον γὰρ τὸν “Ἱεωνίδου ὄντα 
,’ ᾿ ’ μι » ᾿ Ἃ » ΄ Ἐ 2 γ 3 Ν 

βασιλέα καὶ νέον ἔτι ἀνεψιὸς ὧν ἐπετρόπευεν" ὦ. ὑποψίας δὲ πολ- 
»" “ ν δ ΄«- ᾿ φΦι ΑΨ’ 

λὰς παρεῖχε, τῇ τὲ παρανομίᾳ καὶ ζηλώσει τῶν βαρβάρων, μὴ σὸς 
» - ", 2 - ες ΄ » 

βούλεσϑαι εἶναι τοῖς παροῦσι, τώ τὲ ἄλλα αὐτοῦ ἀνεσχόπουν εἴτι 
ὃ ΄ - ς 83,.Δ...Ἀ ’, ΄ 

που ἐξεδεδιήτητο τῶν καϑεστώτων νομίμων καὶ ὁτι ἔπι τὸν τρίποδά 
- σ ΕΣ Ἁ «- ’ ποτὲ τὸν ἐν Ζελφοῖς, ὃν- ἀνέϑεσαν οἱ Ἕλληνες ἀπὸ τῶν ήδων 

ν᾿, ᾿ 5 -" ᾿ 

ἀκροϑίνιον, ἠξίωσεν ἐπιγράψασϑαι αὐτὸς ἰδίᾳ τὸ ἐλεγεῖον τόδε, 
«ε «ἢ ᾽ 4 » Ν Α » Μη 

Ἑλλήνων ἀρχηγὸς ἐπεὶ στρατὸν ὠλεσε ἤήδων, 

Παυσανίας Φοίβῳ μνῆμ᾽ ἀνέϑηκε τόδε. 
-“ Α ΄ Ὁ. τὸ μὲν οὖν ἐλεγεῖον οἱ “ακεδαιμόνιοι ἐξεκόλαψαν εὐθὺς τότε 

8 - ’ - » " ; ᾿ μή 

ἀπὸ τοῦ τρίποδος τοῦτο, καὶ ἐπέγραψαν ὀνομαστὶ τὰς πόλεις ὅσας 
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ξυγκαϑελοῦσαι τὸν βάρβαρον ἔστησαν τὸ ἀνάϑημα᾽ τοῦ μέντοι 
Παυσανίον ἀδίκημα καὶ τοῦτ᾽ ἐδόκει εἶναι, καὶ ἐπειδὴ ἐν τούτῳ 
χαϑειστήκει, πολλῷ μᾶλλον παρόμοιον πραχϑῆναι ἐφαίνετο τῇ 
παρούσῃ διανοίᾳ. 4. ἐπυνθάνοντο δέκαὶ ἐς τοὺς Εἵλωτας πράσσειν 
τι αὐτόν, καὶ ἦν δὲ οὕτως " ἐλευϑέρωσίν τὲ γὰρ ὑπισχνεῖτο αὐτοῖς 
καὶ πολιτείαν, ἢν ξυνεπαναστῶσι καὶ τὸ πᾶν ξυγκατεργάσωνται. 
ὅ. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὡς οὐδὲ τῶν Εἱλώτων μηνυταῖς τισι πιστεύσαντες 

ἠξίωσαν νεώτερόν τι ποιεῖν εἰς αὐτόν, χρώμενοι τῷ τρόπῳ ᾧπερ εἰώ- 
ϑασιν ἐς σφᾶς αὐτούς, μὴ ταχεῖς εἶναι περὶ ἀνδρὸς «Σπαρτιάτου 

ἄνευ ἀναμφισβητήτων τεκμηρίων βουλεῦσαί τι ἀνήκεστον, πρίν γὲ 
δὴ αὐτοῖς, ὡς λέγεται, ὁ μέλλων τὰς τελευταίας βασιλεῖ ἐπιστολὰς 

πρὸς ᾿Α΄ρτάβαζον κομιεῖν ἀνὴρ ᾿Αργίλιος, παιδικά ποτε ὧν αὐτοῦ 
χαὶ πιστότατος ἐκείνῳ, μηνυτὴς γίγνεται, δείσας κατὰ ἐνθύμησίν 
τινὰ ὅτι οὐδείς πῶ τῶν πρὸ ἑαυτοῦ ἀγγέλων πάλιν ἀφίκετο, καὶ 

παραποιησάμενος σφραγῖδα, ἵνα ἢν ψευσϑῇ τῆς δόξης ἢ καὶ ἐκεῖνός 
τι μεταγράψαι αἰτήσῃ, μὴ ἐπιγνῷ, λύει τὰς ἐπιστολάς, ἐν αἷς ὑπονο- 
ἥσας τι τοιοῦτο προσεπεστάλϑαι καὶ αὑτὸν εὗρεν ἐγγεγραμμένον 
κτείνειν. ΟΧΧΌΧΙΗΪ, τότε δὲ οἱ ἔφοροι δείξαντος αὐτοῦ τὰ γράμ- 
ματα μᾶλλον μὲν ἐπίστευσαν, αὐτήκοοι δὲ βουληϑέντες ἔτι γενέσϑαι 
αὐτοῦ Π]αυσανίου τι λέγοντος, ἀπὸ παρασκευῆς τοῦ ἀνϑρώπου ἐπὶ 

Ταίναρον ἱκέτου οἰχομένου, καὶ σκηνησαμένου διπλῆν διαφράγματι 
καλύβην, ἐς ἣν τῶν τὸ ἐφόρων ἐντός τινας ἔκρυψε, καὶ Παυσανίου 

ὡς αὐτὸν ἐλθόντος καὶ ἐρωτῶντος τὴν πρόφασιν τῆς ἱκετείας 

ἤσϑοντο πάντα σαφῶς, αἰτιωμένου τοῦ ἀνϑρώπου τά τὲ περὶ αὐτοῦ 
γραφέντα καὶ τἄλλ᾽ ἀποφαίνοντος καϑ' ἕκαστον, ὡς οὐδὲν πώποτε 

αὐτὸν ἐν ταῖς πρὸς βασιλέα διακονίαις παραβάλοιτρο, προτιμηϑ είη δ᾽ 
ἐν ἴσῳ τοῖς πολλοῖς τῶν διακόνων ἀποϑανεῖν, κἀκείνου αὐτὰ ταῦτα 

ξυνομολογοῦντος καὶ περὶ τοῦ παρόντος οὐκ ἐῶντος ὀργίζεσϑαι, 

ἀλλὰ πίστιν ἐκ τοῦ ἱεροῦ διδόντος τῆς ἀναστάσεως, καὶ ἀξιοῦν- 

τος ὡς τύχιστα πορεύεσϑαι καὶ μὴ τὰ πρασσόμενα διακωλύειν. 

ΟΧΧΆΧΊΙΥ. ἀκούσαντες δὲ ἀκριβῶς τότε μὲν ἀπῆλϑον οἱ ἔφοροι, 
βεβαίως δὲ ἤδη εἰδότες ἐν τῇ πόλει τὴν ξύλληψιν ἐποιοῦντο. λέγε- 
ται δ᾽ αὐτόν, μέλλοντα ξυλληφϑήσεσϑαι ἐν τῇ ὁδῷ, ἑνὸς μὲν τῶν 
ἐφόρων τὸ πρόσωπον προσιόντος ὡς εἶδε, γνῶναι ἐφ᾽ ᾧ ἐχώρει, ἄλ- 

λου δὲ νεύματι ἀφανεῖ χρησαμένου καὶ δηλώσαντος εὐνοίᾳ, πρὸς τὸ 
ἱερὸν τῆς Χαλκιοίκου χωρῆσαι δρόμῳ καὶ προκαταφυγεῖν " ἦν δὲ 
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δὼ ἡ ἂν» ν᾿» " ἂν .-δν Δ. κα τε 4 " 
ἐγγὺς τὸ τέμενος. καὶ ἐς οἴκημα οὗ μέγα ὁ ἢν τοῦ ἱεροῦ ἐσελϑών, 
σ ’ ’ Ἁ 

ἵνα μὴ ὑπαίϑριος ταλαιπωροίη, ἡσύχαζεν. 2. οἱ δὲ τὸ παραυτίκα 
4 “- ᾿ς Α Ά - - 2, 

μὲν ὑστέρησαν τῇ διώξει, μετὰ δὲ τοῦτο τοῦ τὲ οἰκήματος τὸν ὕρο- 
» - κ ᾿ » 

φον ἀφεῖλον, καὶ τὰς ϑύρας, ἔνδον ὄντα τηρήσαντες αὐτόν, καὶ 
3 ΄ " 2 ᾿ ἤ ,ὔ 9Ὁ ΄ 

ἀπολαβόντες εἰσω, ἀπῳκχοδόμησαν, προσκαϑεζόμενοί τε ἐξεπολιόρ- 
- , ζ φζ 55 σ - 

κησαν λιμῷ. ὁ. καὶ μέλλοντος αὐτοῦ ἀποψύχειν ὥσπερ εἶχεν ἐν τῷ 
Γ. 9 -“ - ᾿ 

οἰκήματι, αἰσϑόμενοί τὲ ἐξάγουσιν ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἔτι ἔμπνουν ὄντα, 
Ν ϑν. 2 ’ὔ -" Ἁ » ; 5 ’ ᾿ 

καὶ ἐξαχϑεις ἀπέϑανε παραχρῆμα. 4. καὶ αὐτὸν ἐμέλλησαν μὲν 
» ᾿ Ἷ ι. ᾿ ΄ 5 , "Ἢ " 

ὃς τὸν Καιάδαν οὗπερ τοὺς κακούργους ἐμβάλλειν" ἔπειτα ἔδοξε 
, 7- «ε Ν ᾿ ς 3 - ’ , 

πλησίον που κατορύξαι. ὁ δὲ ϑεὸς ὃ ἕν Ζίελφοῖς τόν τὲ τάφον 
σ΄ ᾿ - » Ἔ ΕΣ Ν 

ὕστερον ἔχρησε τοῖς “Τακεδαιμονίοις μετενεγκεῖν οὗπερ ἀπέϑανε, καὶ 
- «ὦ» τι - α - - φς « 

»ῦν κεῖται ἐν τῷ προτεμενίσματι, ὃ γραφῇ στῆλαι δηλοῦσι, καὶ ὡς 
γ 3 - Ἃ Ἁ ’ ΄ ’ 2 .,.ἐ κ - ’, 

ἄγος αὑτοῖς ον τὸ πεπραγμένον δύο σώματα ἀνϑ' ἑνὸς τῇ Χαλκιοί- 
- κι -" 

κῳ ἀποδοῦναι. οἱ δὲ ποιησάμενοι χαλχοῦς ἀνδριάντας δύο ὡς ἀντὶ 
΄ 3, «-- - 

Παυσανίου ἀνέϑεσαν. ΟΧΧΧΥ, οἱ δὲ ᾿“ϑηναῖοι, ὡς καὶ τοῦ 
ϑεοῦ ἄγος κρίναντος, ἀντεπέταξαν τοῖς “Ζακεδαιμονίοις ἐλαύνειν 
αὐτό. Ὡ. τοῦ δὲ Μηδισμοῦ τοῦ Παυσανίου “ακεδαιμόνιοι, πρέ- 

σβεις πέμψαντες παρὰ τοὺς ᾿“ϑηναίους ξυνεπῃτιῶντο καὶ τὸν Θε- 
ς Ὡ - ᾿ ,ὔ -ὔ΄ 

μιστοχλέα, ὡς εὕρισκον ἐκ τῶν περὶ ΠΙἊαυσανίαν ἐλέγχων, ἠξίουν τὲ 
3 τὰ ΄ 4,..,.ἢ « κ ΄ " ΗΠ 

τοῖς αὐτοῖς κολάζεσθαι αὐτόν. ὃ. οἱ δὲ πεισϑέντες, ἔἕτυχδ γὰρ 
5» ἾΨ. ᾿ ν ͵ - ν 

στρακισμένος καὶ ἔχων δίαιταν μὲν ἐν "Ζἴργει, ἐπιφοιτῶν δὲ καὶ ἐς 
λ Υ , , Ἁ “- , 

τὴν ἄλλην Πελοπόννησον, πέμπουσι μετὰ τῶν “Ταχεδαιμονίων, 
᾿ " ΄ ͵ τ κ᾿ . Ἃ 

ἑτοίμων ὄντων ξυνδιώκειν, ἄνδρας οἷς εἴρητο ἄγειν ὅπου ἂν περιτύ- 
τ Α - ΄ 

χωσιν. ΟΧΧΧΎΥΙ. ὁ δὲ Θεμιστοχλῆς προαισϑόμενος φεύγει ἐκ 
3 ᾿ δ “- Ἁ 

Πελοποννήσου ἐς Κέρχυραν, ὧν αὐτῶν εὐεργέτης. δεδιέναι δὲ 
, ΄ “, σ ᾿ν Ἁ 

φασκόντων Κερκυραίων ἔχειν αὐτὸν ὥστε “ακεδαιμονίοις καὶ 

᾿ϑηναίοις ἀπέχϑεσϑαι, διακομίζ ὑπ αὐτῶν ἐς τὴν ἥπειρον τὴν ἡναίοις ἀπέχϑεσϑαι, διακομίζεται ὑπ αὐτῶν ἐς τὴν ἤπειρον τὴ 
καταντικρύ. Ὡ. καὶ διωκύμενος ὑπὸ τῶν προστεταγμένων κατὰ 

’ Ἐ ΄ ΄ ͵ Δ. 5.» " 
πύστιν ἣ χωροίη, ἀναγκάζεται κατά τι ἄπορον παρὰ “δμητον τὸν 

, - Ἐς Ἂν 1 - ᾽ , - ἀκ κα ἂν 
Μολοσσῶν βασιλέα ὄντα αὐτῷ οὐ φίλον καταλῦσαι. ὃ. καὶ ὃ μὲν 

οὐκ ἔτυχεν ἐπιδημῶν, ὁ δὲ τῆς γυναικὸς ἱκέτης γενόμενος διδάσκεται 
ΝΕ.5 δ.-- οἱ Α - - ᾿ , 4.8 ᾿ « ’ Α 

ὑπὶ αὐτῆς τὸν παῖδα σφῶν λαβὼν καϑίζεσϑαι ἐπι τὴν ἑστίαν. καὶ 
3 ’; 3 ᾿ σ μιν .3 ,’ - σ » Α τ᾿ 

ἐλϑόντος οὐ πολὺ ὕστερον τοῦ “δμήτου δηλοῖ τὲ ὃς ἔστι, καὶ οὐκ 

ἀξιοῖ, εἴ τι ἄρα αὐτὸς ἀντεῖπεν αὐτῷ ᾿4 ϑηναίων δεομένῳ, φεύγοντα 
- Υ' ε - ᾽ - 

τιμωρεῖσϑαι. καὶ γὰρ ἂν ὑπ᾽ ἐκείνου πολλῷ ἀσϑενεστέρου ἐν τῷ 
,’ - «ὦ ᾿ , ΄ Α -" 

παρόντι κακῶς πάσχειν, γενναῖον δὲ εἶναι τοὺς ὁμοίους ἀπὸ τοῦ 



[᾿}) ΘΟΥΚΥΖΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗ͂Σ, 

ἰσου τιμωρεῖσϑαι. καὶ ἅμα αὐτὸς μὲν ἐχείνῳ χρείας τινὸς καὶ οὐκ 
ἐς τὸ πῦμαι σώζεσϑαι ἐναντιωϑῆναι, ἐκεῖνον δ᾽ ἂν εἰ ἐχδοίη αὐτόν, 
εἰπὼν ὑφ᾽ ὧν καὶ ἐφ ᾧ διώκεται, σωτηρίας ἂν "τῆς ψυχῆς ἀποστε- 
θῆσαι. ὁ δὲ ἀκούσας ἀνίστησί τε αὐτὸν μετὰ τοῦ ἑαυτοῦ υἱέος, 
ὥσπερ καὶ ἔχων αὐτὸν ἐκαϑέζετο, καὶ μέγιστον ἦν ἱκέτευμα τοῦτο. 
ΟΧΧΧΎΥΙ͂Ι. καὶ ὕστερον οὐ πολλῷ τοῖς “ακεδαιμονίοις καὶ 
᾿ϑηναίοις ἐλϑοῦσι καὶ πολλὰ εἰποῦσιν οὐκ ἐκδίδωσιν, ἀλλ᾿ ἀπο- 
στέλλει βουλόμενον ὡς βασιλέα πορευθῆναι ἐπὶ τὴν ἑτέραν ϑάλασσαν 
πεζῇ ἐ ἐς Πύδναν τὴν ᾿Αλεξάνδρου. 2. ἐν ἧ ὁλκάδος τυχὼν ἀναγο- 
μένης ἐπὶ ᾿Ιωνίας καὶ ἐπιβὰς κὐραρεθιιεαν χοιμιῶμε ἐς τὸ ᾿4ϑηναίων 
στρατόπεδον ὃ ὃ ἐπολιόρκει Νάξον. καί, ἦν γὰρ ἀγνὼς τοῖς ἐν ἐἰ 
νηί, δείσας ψέξει τῷ ραυκλήρῳ ὅ ὁστις ἐστὶ καὶ δι᾽ ἃ φεύγει, καὶ εἰ 
μὴ σώσει αὐτόν, ἔφη ἐρεῖν ὅτι χρήμασι πεισϑεὶς αὐτὸν ἄγει" τὴν δὲ 
ἀσφάλειαν εἶναι “μηδένα ἐκβῆναι ἐκ τῆς νεὼς μέχρι πλοῦς γένηται" 
πειϑομένῳ δ᾽ αὐτῷ χάριν ἀπομνήσεσϑαι ἀξίαν. ὁ δὲ ναύκληρος 
ποιεῖ τὲ ταῦτα; καὶ ἀποσαλεύσας ἡμέραν καὶ νύχτα ὑπὲρ τοῦ στρα- 
τοπέδου, ὕστερον ἀφικνεῖται ἐς Ἔφεσον. 8. καὶ ὁ ᾿Θεμρσεοξε 
ἐκεῖνόν τὲ ἐϑεράπευσε χρημάτων δόσει, ἦλϑε γὰρ αὐτῷ ὕστερον ἔκ 
τε ᾿ϑηνῶν παρὰ τῶν φίλων καὶ ἐξ "Αργους ἃ ὑπεξέκειτο, καὶ 
μετὰ τῶν κάτω Περσῶν τινος πορευϑεὶς ἄγω, ἐσπέμπει γράμματα 
ὡς βασιλέα “Ἀρτοξέρξην τὸν Ξέρξου φεωστὶ βασιλεύοντα. 4, ἐδή- 
λου δ᾽ ἡ γραφὴ ὅτι Θεμιστοκλῆς ἥ ̓νε παρὰ σέ, ὃς κακὰ μὲν πλεῖστα 
Ἑλλήνων εἴργασμαι τὸν ὑμέτερον οἶκον, ὅσον χρόνον τὸν σὸν πατέρα 
ἐπιόντα ἐμοὶ ἀνάγκῃ ἠμυνόμην, πολὺ δ᾽ ἔτι πλείω ἀγαϑέ, ἐπειδὴ ἐν 
τῷ ἀσφαλεῖ μὲν ἐμοί, ἐκείνῳ δὲ ἐν ἐπικινδύνῳ πάλιν ἡ ἀποκομιδὴ 
ἐγίγνετο. καί μοι εὐεργεσία ὀφείλεται, γράψας τὴν ἐχ “Σαλαμῖνος 
προάγγελσιν τῆς ἀναχωρήσεως καὶ τὴν τῶν γεφυρῶν, ἣν ψευδῶς 
προσεποιήσατο, τότε δι᾿ αὑτὸν οὐ διάλυσιν, καὶ νῦν ἔχων σε μεγάλα 
ἀγαϑὰ δρᾶσαι πάρειμι διωκόμενος ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων διὰ τὴν σὴν 
φιλίαν. βούλομαι δ᾽ ἐνιαυτὸν ἐπισχὼν αὐτός σοι περὶ ὧν ἥκω 
δηλῶσαι. ΟΧΧΧΎΠΙ. βασιλεὺς δέ, ὡς λέγεται, ἐϑαύμασέ τε 
αὐτοῦ τὴν διάνοιαν καὶ ἐκέλευξ ποιεῖν οὕτως. ὃ δ᾽ ἐν τῷ χρόνῳ ὃν 
ἐπέσχε, τῆς Περσίδος γλώσσης ὅ ὅσα ἠδύνατο καφενόησϑ καὶ τῶν ἐπι- 
τηδευμάτων τῆς χώρας" 2. ἀφικόμενος δὲ μετὰ τὸν ἐνιαυτόν, γίγνε- 
ται παρ αὐτῷ μέγας, καὶ ὅσος οὐδείς πω Ἑλλήν πἰκὰ διά τὲ τὴν 
προὐπάρχουσαν ἀξίωσιν καὶ τοῦ “Ἑλληνικοῦ ἐλπίδα, ἣν ὑπετίϑει 
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3 “« ΄ , Ἁ ,) 9 } “- -»" Ν 4 ’, 

αὐτῷ δουλώσειν, μάλιστα δὲ ἀπὸ τοῦ πεῖραν διδοὺς ξυνετὸς φαίνε" 
ὁ “- ᾿ ΄ 

σϑαι. 9. ἦν γὰρ ὁ Θεμιστοκλῆς βεβαιότατα δὴ φύσεως ἰσχὺν δηλώ- 
ν Ἁ - ε » 

σας, καὶ διαφερόντως τι ἐς αὐτὸ μᾶλλον ἑτέρου ἄξιος ϑαυμάσαι. 
Ρ , " Σ Α » Α ᾽ Ε] " Ε] ᾿ ἊΡ Ὁ 

οἰκείᾳ γὰρ ξυνέσει, καὶ οὔτε προμαϑὼν ἐς αὐτὴν οὐδὲν οὔτ᾽ ἐπιμα- 
ϑών, τῶν τὲ παραχρῆμα δι᾿ ἐλαχίστης βουλῆς κράτιστος γνώμων, 

ἱ - Ν » - ᾿ τ ᾽ 

καὶ τῶν μελλόντων ἐπὶ πλεῖστον τοῦ γενησομένου ἄριστος εἰκαστής. 
4 Ὁ ᾿ . -" , 4 5 ΄ ἘΦ τ δι κἂν 

καὶ ἃ μὲν μετὰ χεῖρας ἔχοι, καὶ ἐξηγήσασϑαι οἷός τε᾿ ὧν δὲ ἄπειρος 
» - -“ ΄ ’ ᾿ Ἅ - “- 

εἴη, κρῖναι ἱκανῶς οὐκ ἀπήλλακτο. τὸ τε ἄμεϊῖνον ἢ χεῖρον ἐν τῷ 
-Ό-»ν ’ ᾿ Ἂς « ΄ Ά 

ἀφανεῖ ἔτι προεώρα μάλιστα. καὶ τὸ ξύμπαν εἰπεῖν, φύσεως μὲν 
, Χ Ἔ ΄ 

δυνάμει, μελέτης δὲ βραχύτητι, κράτιστος δὴ οὗτος αὐτοσχεδιάζειν 
τῇ ; Μπσῖ ’ ᾿ - ’ ἢ , 

τὰ δέοντα ἐγένετο. 4. νοσήσας δὲ τελευτᾷ τὸν βίον" λέγουσι δὲ 
κ ΄ ΞΞ , 

τινες καὶ ἑκούσιον φαρμάκῳ ἀποϑανεῖν αὐτόν, ἀδύνατον νομίσαντα 
» τ" 4 ς «ἀἂ Ὶ “- - 

εἶναι ἐπιτελέσαι βασιλεῖ ἃ ὑπέσχετο. ὄὅ. μνημεῖον μὲν οὖν αὐτοῦ ἐν 
’ Ε ᾿' -. - » - γ αν ΄ ; ΄ ζ 

Μαγνησίᾳ ἐστὶ τῇ ᾿ΑΙσιανῇ ἐν τῇ ἀγορᾷ᾽ ταύτης γὰρ ἦρχε τῆς 
; [ - ᾿ ΕΣ « 

χώρας, δόντος βασιλέως αὐτῷ αγνησίαν μὲν ἄρτον, ἣ προσέφερε 
’ -" - Α ’ , 

πεντήκοντα τάλαντα τοῦ ἐνιαυτοῦ, “άμψακον δὲ οἶνον" ἐδόκει γὰρ 
, - ’ Ἴ -“ ΝῸῳΨ : ἊΣ 1ἴ4 ὑπς 

πολυοινότατον τῶν τότε εἶναι" ῆ]νοῦντα δὲ ὄψον. ΘΟ. τὰ δὲ ὀστᾶ 
- - , 

φασι κομισϑῆναι αὐτοῦ οἱ προσήκοντες οἰκαδὲ κελεύσαντος ἐκείνου 
Α - “-“ν» - - ᾿ 

καὶ τεϑῆναι κρύφα ᾿Ιϑηναίων ἐν τῇ Αἰ ττικῇ᾽ οὐ γὰρ ἐξῆν ϑάπτειν 
«ς ᾿ Ἂ } 

ὡς ἐπὶ προδοσίᾳ φεύγοντος. 7. τὰ μὲν κατὰ Παυσανίαν τὸν 
’, Α «- - 

«Τακεδαιμόνιον καὶ Θεμιστοκλέα τὸν ᾿4ϑηναῖον, λαμπροτάτους 
“ . ς ᾿ « » σ 3 ’, 

γενομένους τῶν χαϑ ἑαυτοὺς Ἑλλήνων, οὑὐτῶς ἐτελεύτησεν. 
, Α Α - ’ 

ΟΧΧΧΙΧ, “ακεδαιμόνιοι δὲ ἐπὶ μὲν τῆς πρώτης πρεσβείας 
“«νν 5 ’ ᾿ , ἥ - 3 ΄-- - 

τοιαῦτα ἐπέταξάν τὲ καὶ ἀντεκελεύσϑησαν περὶ τῶν ἐναγῶν τῆς 
» ͵ὕὔ “ ᾿ - , 

ἐλάσεως " ὑστέρον δὲ φοιτῶντες παρ ᾿ϑηναίους Ποτιδαίας τὲ 
᾽ , Ὧν, ἃ ᾿ Ἢ Βδι », » , - , ἀπανίστασϑαι ἐκέλευον καὶ Αἴγιναν αὐτόνομον ἀφιέναι, καὶ μάλι- 

, ; ᾿ » Α ͵ ’, ’ στά γὲ πάντων καὶ ἐνδηλότατα προὔλεγον, τὸ περὶ Μεγαρέων ψήφι- 
- “Ἂ , τ ω » Ν ᾿ - 

σμα καϑελοῦσι μὴ ἂν γενέσϑαι πόλεμον, ἐν ᾧ εἴρητο αὐτοὺς μὴ χρῆ- 
τ ᾿ὰ - - οι ῥῖνας. ἃ Ἦν χ᾽ τὶ 

σϑαι τοῖς λιμέσι τοῖς ἐν τῇ α΄ ϑηναίων ἀρχῇ μηδὲ τῇ “ττικῇ ἀγορᾷ. 
« -» “ “ . 3 , 

Ὡ, οἱ δ᾽ ᾿'ϑηναῖοι οὔτε τἄλλα ὑπήκουον οὔτε τὸ ψήφισμα καϑήρουν 
᾽ - , - - - - - ᾿ - 
ἐπικαλοῦντες ἐπεργασίαν Μεγαρεῦσι τῆς γῆς τῆς ἱερᾶς καὶ τῆς 

᾿Ὶ ΄ « - 

ἀορίστου, καὶ ἀνδραπόδων ὑποδοχὴν τῶν ἀφισταμένων. 3. τέλος 
᾿ - ) 

δὲ ἀφικομένων τῶν τελευταίων πρέσβεων ἐκ “Τακεδαίμονος, 'Ῥαμ- 
, ΙῚ ’ ΄ » "» 

φίου τε καὶ Μελησίππου καὶ ᾿“γησάνδρου, καὶ λεγόντων ἄλλο μὲν 
δῳων ἡ ΄ τς ᾽ ν ᾿ ᾿ σ , 

οὐδὲν ὧν προτερον εἰώϑεσαν, αὐτὰ δὲ τάδε, ὁτι “ἀχεδαιμοόνιυι 
΄ ᾿ » , “- » ς Ἁ ΙῚ “ , 

βούλονται τὴν εἰρήνην εἶναι, εἴη δ᾽ ὧν εἰ τοὺς Ἕλληνας αὐτονόμυις 
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5» -“ ; 5 ἘῸΝ -" ; , 3 - 

ἀφεῖτε, ποιήσαντες ἐκκλησίαν οἱ ᾿4ϑηναῖοι γνώμας σφίσιν αὐτοῖς 
3: » ν ϑγ3φῳ 7 σ κε: ΄ δ 3 

προὐτίϑεσαν, καὶ ἐδόκει ἅπαξ περὶ ἁπάντων βουλευσαμένους ἀπο- 
’, ᾿ ΄ " νιν ,' ἃ 9) Ὁ ’ 

κρίνασϑαι. 4. καὶ παριόντες ἄλλοι τὲ πολλοὶ ἔλεγον, ἐπ᾿ ἀμφότε- 
-»" ᾿" . - 

ρα γιγνόμενοι ταῖς γνώμαις, καὶ ὡς χρὴ πολεμεῖν καὶ ὡς μὴ ἐμπόδιον 
- κ - 

εἶναι τὸ ψήφισμα εἰρήνης, ἀλλὰ καϑελεῖν, καὶ παρελϑὼν Περικλῆς 
« » ’ -Ὑ 3 5 - Ἁ ᾽ν ΄-Ψ Ε ’ 

ὁ Ξανϑίππου, ἀνὴρ κατ ἐκεῖνον τὸν χρόνον πρῶτος ᾿“ϑηναίων, 
λέγειν τε καὶ πράσσειν δυνατώτατος, παρήνει τοιάδε. 

-- ᾿ ἫΣ -»" Ν - “-“ , Α ΟΧΙ, Τῆς μὲν γνώμης, ὦ ᾿“Ιϑηναῖοι, ἀεὶ τῆς αὐτῆς ἔχομαι, μὴ 
» 

- - 

εἴκειν Πελοποννησίοις, καίπερ εἰδὼς τοὺς ἀνθρώπους οὐ τῇ αὐτῇ 
- » ᾿ “- 2, 

ὀργῇ ἀναπειϑομένους τε πολεμεῖν καὶ ἐν τῷ ἔργῳ πράσσοντας, πρὸς 
᾿ ἣν, - ἢ - 

δὲ τὰς ξυμφορὰς καὶ τὰς γνώμας τρεπομένους. ὁρῶ δὲ καὶ νῦν 
ς - ν 2, 

ὁμοῖα καὶ παραπλήσια ξυμβουλευτέα μοι ὄντα, καὶ τοὺς ἀναπειϑο- 
τ τ ἐν πὸ ᾿ κ 

μένους ὑμῶν δικαιῶ τοῖς κοινῇ δόξασιν, ἢν ἄρα τι καὶ σφαλλώμεϑα, 
» Δ -“ - "ὦ 

βοηϑεῖν, ἢ μηδὲ κατορϑοῦντας τῆς ξυνέσεως μεταποιεῖσϑαι. ἐνδέ- 
ν - ΄ ᾿ - -" 

χεται γὰρ τὰς ξυμφορὰς τῶν πραγμάτων οὐχ ἧσσον ἀμαϑῶς χωρῆ- 
᾿ Α ; - 

σαι ἢ καὶ τὰς διανοίας τοῦ ἀνθρώπου" διόπερ καὶ τὴν τύχην, ὅσα 
ΠῚ - - ῇ 

ἂν παρὰ λόγον ξυμβῇ εἰώϑαμεν αἰτιᾶσϑαι. 2. «““ακεδαιμόνιοι δὰ 

πρότερόν τε δῆλοι ἦσαν ἐπιβουλεύοντες ἡμῖν καὶ νῦν οὐχ ἥκιστα. 
5» ’ Α , ᾿ - ; ᾽ ᾽ν ἐν κ 2 

εἰρημένον γὰρ δίκας μὲν τῶν διαφόρων ἀλλήλοις διδόναι καὶ δέχε- 

σϑαι, ἔχειν δὲ ἑκατέρους ἃ ἔχομεν, οὔτε αὐτοὶ δίκας πῶ ἤτησαν οὔτϑ 
ἡμῶν διδόντων δέχονται, βούλονται δὲ πολέμῳ μᾶλλον ἢ λόγοις τὰ 
ἐγκλήματα διαλύεσϑαι, καὶ ἐπιτάσσοντες ἤδη, καὶ οὐκέτι αἰτιώμενοι, 

΄ 

πάρεισι. 8. Ποτιδαίας τε γὰρ ἀπανίστασϑαι κελεύουσι, καὶ 411. 

γιναν αὐτόνομον ἀφιέναι καὶ τὸ Μεγαρέων ψήφισμα καϑαιρεῖν" οἱ 
" - “ “ Α Ἁ σ ’ Ε] 

δὲ τελευταῖοι οἵδε ἥκοντες καὶ τοὺς Βλληνὰς προαγορεύουσιν αὑτο- 
΄ - , ν᾿ - 

νόμους ἀφιέναι. 4. ὑμῶν δὲ μηδεὶς νομίσῃ περὶ βραχέος ἂν πολεμεῖν, 
᾿ , 

εἰ τὸ Μεγαρέων ψήφισμα μὴ καϑέλοιμεν, ὅπερ μάλιστα προύχονται, 
» 3 ΟΝ. , Α ’ Ν ᾽ 3 Ἑ -" 5 »" 

εἰ καϑαιρεϑείη, μὴ ἂν γίγνεσϑαι τὸν πόλεμον" μηδ᾽ ἕν ὑμῖν αὑτοῖς 
δ᾿ τὴν « ,’ « .Ὶ Ἀ » ’ Α ᾿ ἊΝ 

αἰτίαν ὑπολίπησϑε ὡς διὰ μικρὸν ἐπολεμήσατε. ὅ. τὸ γὰρ βραχὺ τι 
τοῦτο πᾶσαν ὑμῶν ἔχει τὴν βεβαίωσιν καὶ πεῖραν τῆς γνώμης, οἷς εἰ 

φ »» -"᾿ ᾽ Ἁ 5 ιᾧ «ς ’ ν 

ξυγχωρήσετε, καὶ ἄλλο τι μεῖζον εὐϑὺς ἐπιταχϑήσεσϑε, ὡς φοβῳ και 
- « ΩΣ τοῦτο ὑπαχούσαντες" ἀπισχυρισάμενοι δὲ σαφὲς ἂν καταστήσαιτϑ 

Ε) - -» - - αὐτοῖς ἀπὸ τοῦ ἴσου ὑμῖν μᾶλλον προσφέρεσϑαι. ΟΧΤ,.. αὐτόϑεν 
δ) ὃ 9 ι ἮΝ] ’ , “ Ἃ » ; ΕΞ ἡ διανοήϑητε ἢ ὑπακούειν πρίν τι βλαβῆναι, ἢ εἰ πολεμήσομεν, ὡς 
Γ 4 ἣν -" μ ἔμοιγε ἄμεινον δοκεῖ εἶναι, καὶ ἐπὶ μεγάλῃ καὶ ἐπὶ βραχείᾳ ὁμοίως 

“ ᾿ "- Α 4 Π Γ «“ ΄ . , 

προφάσει μὴ εἴξοντες μηδὲ ξὺν φόβῳ ἕξοντες ἃ κεκτήμεϑα. τὴν γὰρ 

ἣ 
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Ψν Ὦ ’ ᾿ σ ’ πὸ ν 5 ’ ᾽ Φ.. αὶ 
αὐτὴν δύναται δούυλωσιν ἢ τὲ μεγίστη καὶ ἐλαχίστη δικαίωσις ἀπὸ 

-" ᾿ »- - 

τῶν ὁμοίων πρὸ δίκης τοῖς πέλας ἐπιτασσομένη. 2. τὰ δὲ τοῦ 
Α - ΄ 

πολέμου καὶ τῶν ἑκατέροις ὑπαρχόντων ὡς οὐκ ἀσϑενέστερα ἕξο- 
- Ε] 

μεν, γνῶτε καϑ' ἕκαστον ἀκούοντες. 38. αὐτουργοί τε γάρ εἰσι Πε- 
΄ Ἁ » 5ῳ.᾽ ᾿ 5 - ’ ; 5 -Ὁ- 

λοποννήσιοι, καὶ οὔτε ἰδίᾳ οὔτε ἐν κοινῷ χρήματά ἐστιν αὐτοῖς, 
Ὶ “ 

ἔπειτα, χρονίων πολέμων καὶ διαποντίων ἄπειροι, διὰ τὸ βραχέως 
5 Ὁ ΡΊ ΦΡῚ ’ « Α ’ 5 ’ Α «ε τ » 

αὕὗτοι ἐπὶ ἀλλήλους ὑπὸ πενίας ἐπιφέρειν. 4. καὶ οἱ τοιοῦτοι οὔτε 
- -" »ὕ Α , 

ψαῦς πληροῦντες οὔτε πεζὰς στρατιὰς πολλάκις ἐκπέμπειν δύνανται, 
- σ ᾿ - « - “- 

ἀπὸ τῶν ἰδίων τε ἅμα ἀπόντες, καὶ ἀπὸ τῶν αὑτῶν δαπανῶντες, 
Α , ἈΝ ’; 5» ; « ᾿ ’ ᾿ 

καὶ προσέτι καὶ ϑαλάσσης εἰργόμενοι" ὅ. αἱ δὲ περιουσίαι τοὺς 
- Ἃ μὰ 

πολέμους μᾶλλον ἢ αἱ βίαιοι ἐσφοραὶ ἀνέχουσι. σώμασί τε ἑτοιμότε- 
- ᾿ ν » Ἡ 

ροι οἱ αὐτουργοὶ τῶν ἀνϑρώπων ἢ χρήμασι πολεμεῖν, τὸ μὲν πιστὸν 
» 5 “Ἢ ; Ἃ ;; Α ε » ’ Ἁ ᾽ 

ἔχοντες ἕκ τῶν κινδύνων κἂν περιγενέσϑαι, τὸ δὲ οὐ βέβαιον μὴ οὐ 
’ ᾿ Ἅ ν ᾳ σ Ἄσιος ΙΑ ς ͵ 

προαναλώσειν, ἄλλως τὲ κἂν παρὰ δόξαν, ὁπὲρ εἰχός, ὁ πόλεμος 
ἊΣ - σ σ 

αὐτοῖς μηκύνηται. Ὁ. μάχῃ μὲν γὰρ μιᾷ πρὸς ἅπαντας Ἕλληνας 
: Ν Ψ ’ -" - " 

δυνατοὶ Πελοποννήσιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι ἀντισχεῖν, πολεμεῖν δὲ μὴ 
σ ’ 

πρὸς ὁμοίαν ἀντιπαρασχευὴν ἀδύνατοι, ὅταν μήτε βουλευτηρίῳ ἑνὶ 
χρώμενοι παραχρῆμά τι ὀξέως ἐπιτελῶσι, πάντες τε ἰσόψηφοι ὄντες 

" ᾽ ς ΄ Διο διό γξ ΑἹ “ ; ὩΣ τ - ν 
καὶ οὐχ ὁμόφυλοι τὸ ἐφ ἑαυτὸν ἕκαστος σπεύδῃ" ἐξ ὧν φιλεῖ μηδὲν 
2 Ν ’, Ἁ ν « ᾿ « ΄ , , 

ἐπιτελὲς γίγνεσϑαι. 7. καὶ γὰρ οἱ μὲν ὡς μάλιστα τιμωρήσασϑαί 
, « ᾿ ε σ " 5 »" - ’ ’ 

τινὰ βούλονται, οἱ δὲ ὡς ἥκιστα τὰ οἰκεῖα φϑεῖραι. χρόνιοί τὲ ξυνι- 
-" , - -»"Ἥ - - κἉ 

ὄντες ἐν βραχεῖ μὲν μορίῳ σκοποῦσί τι τῶν κοινῶν, τῷ δὲ πλέονι τὰ 
-» Ν αὐ ς " 

οἰχεῖα πράσσουσι. καὶ ἕκαστος οὐ παρὰ τὴν ἑαυτοῦ ἀμέλειαν οἴεται 
- ΕΞ σ΄ “- 

βλάψειν, μέλειν δέ τινι καὶ ἄλλῳ ὑπὲρ ἑαυτοῦ τι προϊδεῖν, ὥςτε τῷ 
Ε] -«- « " « ; 5. 7 ’ ; Ἁ Α 3 [2 

αὐτῷ ὑπὸ ἁπάντων ἰδίᾳ δοξάσματι λανϑάνειν τὸ κοινὸν ἀϑρόον 
- -" ᾿ ’ 

φϑειρόμενον. ΟΧΤ,ΜΠ. μέγιστον δὲ τῇ τῶν χρημάτων σπάνει κω- 
φ, σ - - ᾿ ’ 

λύσονται, ὅταν σχολῇ αὐτὰ ποριζόμενοι διαμέλλωσι" τοῦ δὲ πολέμου 
« Ν » ,ὔ ἣ ᾿ ᾿ 4» Φ 3 ’ » » Α 

οἱ καιροὶ οὐ μενετοί. ὦ. καὶ μὴν οὐδ᾽ ἡ ἐπιτείχισις οὐδὲ τὸ ναυτι- 
Α ΕῚ - Ὲ - Α Α Α κ Ὧν  Ν »". 

κὸν αὐτῶν ἄξιον φοβηϑῆναι. 3. τὴν μὲν γὰρ χαλεπὸν καὶ ἕν εἰρήνῃ 
’ ᾿ "1 

πόλιν ἀντίπαλον παρασκευάσασϑαι, ἧπου δὴ ἐν πολεμίᾳ τε καὶ οὐχ 
τ “- ΕΣ ΄ ᾽ 2) ’ ἧσσον ἐκείνοις ἡμῶν ἀντεπιτετειχισμένων. 4. φρούριον δ᾽ εἰ ποιή- 

-" Α - Ρ ᾿ " τ ΕῚ 

σονται, τῆς μὲν γῆς βλάπτοιεν ἄν τι μέρος καταδρομαῖς καὶ αὐτο- 
4 " Ψ - 

μολίαις, οὐ μέντοι ἱκανόν γε ἔσται ἐπιτειχίζειν τὲ κωλύειν ἡμᾶς 
΄ τ , »" . ’ 

πλεύσαντας ἐς τὴν ἐκείνων, καί, ἧπερ ἰσχύομεν, ταῖς ναυσὶν ἀμύνε- 
-" ᾿ “- ν - 5 -“ - 

σϑαι. ὅ. πλέον γὰρ ἡμεῖς ἔχομεν τοῦ κατὰ γῆν ἐκ τοῦ ναυτικοῦ 
» , Ἃ » -" 3 “- » Ε] ᾿ Υ͂ '͵ Ἁ 

ἐμπειρίας, ἢ ἐκεῖνοι ἐκ τοῦ κατ ἥπειρον ἐς τὰ ναυτικά, 0. τὸ δὲ 
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- ᾿ 5 ΄ ’ δι γα , 3 » ΝΜ 

τῆς ϑαλάσσης ἐπιστήμονας γενέσϑαι οὐ ῥᾳδίως αὐτοῖς προσγενὴσϑ- 
ϑωλ Α « -" “-“ ἢ ἘῸΝ 3 ᾿) Ε] Α - - 

ται. ἴ. οὐδὲ γὰρ ὑμεῖς, μελετῶντες αὐτὸ εὐθὺς ἀπὸ τῶν Μηδικῶν, 
» , , - Αἰ’ γν Α Α Ε] Ἢ ς Α 

ἐξείργασϑέ πω΄ πῶς δὴ ἄνδρες γεωργοιῖ καὶ οὐ ϑαλαάσσιοι καὶ προσ- 
,, γφωλ - 5 ; Ν ΕἾ ει ᾷι, " - Ἁ ..8, 

ἕτι οὐδὲ μελετῆσαι ἑασόμενοι διὰ τὸ ὑῳῷ ἡμῶν πολλαῖς ναυσὶν ἀεὶ 
Ἐν " -»" 3 : ΄ὕ 

ἐφορμεῖσϑαι, ἄξιον ἄν τι δρῷεν; 8. πρὸς μὲν γὰρ ὀλίγας ἐφορ- 
, “᾿ ᾿ , . ΕΣ , , 

μούσας κἂν διακινδυνεύσειαν, πλήϑει τὴν ἀμαϑίαν ϑρασύνοντες, 
ἘΞ Ν « ’ - , ᾿, - κι - 3 

πολλαῖς δὲ εἰργόμενοι ἡσυχάσουσι, καὶ ἕν τῷ μὴ μελετῶντι ἄξυνε- 
’ " " ᾽ ϑυδα, Ἅ..Κ.3 , ᾿ χ , 

τώτεροι ἔσονται καὶ δι᾿ αὐτὸ καὶ ὀκνηρότεροι. 9. τὸ δὲ ναυτικὸν 
ἈΜΑΠ] ΓΑΕ Ψ .Ὸ. ν 3 5 , “ ΄, Ε 
τέχνης ἔστιν ὥσπερ καὶ ἄλλο τι καὶ οὐκ ἐνδέχεται, ὅταν τύχῃ, ἐκ 

’ - 5 αν “- 3 5 ’ ᾿, » 

παρέργου μελετᾶσϑαι, ἀλλὰ μᾶλλον μηδὲν ἐκείνῳ πάρεργον ἄλλο 
-» Ἁ 

γίγνεσϑαι. ΟΧΤΙΠ]Ι. εἴ τὲ καί, κινήσαντες τῶν ᾿Ολυμπιᾶσιν ἢ 
ἐς ΕΣ - δὲ -- ᾿ 

Δελφοῖς χρημάτων, μισϑῷ μείζονι πειρῷντο ἡμῶν ὑπολαβεῖν τοὺς 
- - Α “᾿ - 

ξένους τῶν ναυτῶν, μὴ ὕντων μὲν ἡμῶν ἀντιπάλων ἐσβάντων αὐτῶν 
Α - .᾿ - -“ Α 

τὲ καὶ τῶν μετοίκων δεινὸν ἂν ἢν" νῦν δὲ τόδε τὸ ὑπάρχει, καὶ 
σ Α Ἁ ὕ»ἤ 

ὅπερ χράτιστον κυβερνήτας ἔχομεν πολίτας, καὶ τὴν ἄλλην ὑπῆρε- 
’ ΄, ἘΚ Ὡ "Ἀ - ξὺν « ’ ΔΡΩΝ ΝΣ ἣν 

σίαν πλείους καὶ ἀμείνους ἢ πᾶσα ἡ ἄλλη Ἑλλάς. 2. καὶ ἐπὶ τῷ 
΄ Ε) " Ἃ ς - , ΄ ς “ ’ " . 

κινδυνῳ οὐδεις ἂν δέξαιτο τῶν ξένων τήν τὲ αὑτοῦ φεύγειν, καὶ μετὰ 
- σ σ -" - 

τῆς ἥσσονος, ἅμα ἐλπίδος ὀλίγων ἡμερῶν ἕνεκα μεγάλου μισϑοῦ 
᾽ ν 

δόσεως, ἐκδίνοις ξυναγωνίζεσϑαι. 8. καὶ τὰ μὲν Πελοποννησίων 
- Α -" 

ἔμοιγε τοιαῦτα καὶ παραπλήσια δοκεῖ εἶναι, τὰ δὲ ἡμέτερα τούτων 
τ 5 , ϑ ἤ Ε] ἐν δι ἸῺΝ ᾽ Ε] Α ἂν 

τὲ ὠνπὲρ ἕχείνοις ἐμεμψάμην ἀπηλλάχϑαι και. ἄλλα οὐκ ἀπὸ τοῦ 
» ’ ἢ " 4 393. ᾿ ’΄ ς - --» « - 

σου μεγάλα ἔχειν. 4. ἥν τ᾽ ἐπὶ τὴν χώραν ἡμῶν πεζῇ ἴωσιν, ἡμεῖς 
οἰ Ν - ᾿ 

ἐπὶ τὴν ἐκείνων πλευσούμεϑα, καὶ οὐκέτι ἐκ τοῦ ὁμοίου ἔσται Πε- 
- " 

λοποννήσου μέρος τι τμηϑῆναι καὶ τὴν ᾿Αττικὴν ἅπασαν. οἱ μὲν 
}Ὶ ᾽ “Ό » 3 - ᾽ ’ « -" ΓΑ͂Ν. - Ἁ 4 

γὰρ οὐχ ἕξουσιν ἄλλην ἀντιλαβεῖν ἀμαχί, ἡμῖν δὲ ἐστι γῆ πολλὴ καὶ 
Ἀν ᾿ - 

ἐν νήσοις καὶ κατ᾽ ἤπειρον. μέγα γὰρ τὸ τῆς ᾿ϑαλάσσης κράτος. 
; 2 Α “ “ ν 

ὅ. σκέψασϑε δέ" εἰ γὰρ ἦμεν νησιῶται, τίνες ἂν ἀληπτότεροι ἦσαν; 
᾿ - σ »" 

καὶ νῦν χρὴ ὅτι ἐγγύτατα τούτου διανοηϑέντας τὴν μὲν γῆν καὶ 
“8 5» » - Ἁ ’ ᾿ , τ " Α 

οἰκίας ἀφεῖναι, τῆς δὲ ϑαλάσσης καὶ πόλεως φυλακὴν ἔχειν, καὶ 

Πελοποννησίοις ὑπὲρ αὐτῶν ὀργισϑέντας πολλῷ πλείοσι μὴ διαμά- 
τ 

χεσϑαι" κρατήσαντές τε γὰρ αὖϑις οὐκ ἐλάσσοσι μαχούμεϑα καὶ ἢν 
- , -“ ΄ σ ᾿, 

σφαλῶμεν, τὰ τῶν ξυμμάχων, ὅϑεν ἰσχύομεν, προσαπόλλυται" οὐ 
γὰρ ἡσυχάσουσι μὴ ἱκανῶν ἡμῶν ὄντων ἐπὶ αὐτοὺς στρατεύειν" 

, ΄, ᾿ “- »- τὰ » 
τήν τὲ ὀλύφυρσιν μὴ οἰκιῶν καὶ γῆς ποιεῖσϑαι, ἀλλὰ τῶν σωμάτων" 

ΕΣ " ΄ " " 3 ᾽ Γ᾿ - ῳ μι Η 
οὐ γὰρ ταδὲ τοὺς ἄνδρας, ἀλλ' οἱ ἄνδρες ταῦτα κτῶνται. καὶ εἰ 
. , διό ᾽ ᾿ Ἢ ᾿ ν - 

ᾧμην πείσειν ὑμᾶς, αὐτοὺς ἂν ἐξελϑόντας ἐκέλευον αὐτὰ δῃῶσαι 
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" “-" , σ , φ 2 ε ΄ 

καὶ δεῖξαι Πελοποννησίοις ὅτι τούτων γε ἕνεκα οὐχ ὑπακούσεσϑε. 
Ἁ , “- , 

ΟΧΙΗΥ͂. πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα ἔχω ἐς ἐλπίδα τοῦ περιέσεσϑαι, ἢν 
ΕΙ , » ’ Α 3 - σ “- Ἁ ἢ 

ἐϑέλητε ἀρχήν τὲ μὴ ἐπιχτᾶσϑαι ἅμα πολεμοῦντες, καὶ κινδύνους 
» ; ΟΥ̓ ᾿ - Α ’ Α 5 ’ 

αὐϑαιρέτους μὴ προστιϑεσϑαι. μᾶλλον γὰρ πεφύβημαι τὰς οἰκείας 
« “- ξ ᾽, ΩΝ , - 5 ’, , ς ᾽ δον 5, » Ἁ 

ἡμῶν ἁμαρτίας ἢ τὰς τῶν ἐναντίων διανοίας. 2. ἀλλ ἐκεῖνα μὲν 
Ἁ 5 " ;ὔ σ - πὲ 4 -“ Ν , 

χαὶ ἐν ἄλλῳ λόγῳ ἅμα τοῖς ἔργοις δηλωϑήσεται" νῦν δὲ τούτοις 

ἀποκρινάμενοι ἀποπέμψωμεν, Μεγαρέας μὲν ὅτι ἐάσομεν ἀγορᾷ 
ν -ι.» } ᾿ ’ -»" 

καὶ λιμέσι χρῆσϑαι, ἢν καὶ ““ακεδαιμόνιοι ξενηλασίας μὴ ποιῶσι 
μήτε ἡμῶν μήτε τῶν ἡμετέρων ξυμμάχων" οὔτε γὰρ ἐχεῖνο κωλύει 

- » σ 

ἐν ταῖς σπονδαῖς οὔτε τόδε" τὰς δὲ πόλεις ὅτι αὐτονόμους ἀφήσο- 
ΦΔΩΗ͂Ν »-" - 

μὲν, εἰ καὶ αὐτονόμους ἔχοντες ἐσπεισάμεϑα, καὶ ὅταν κἀκεῖνοι ταῖς 
ἑαυτῶν ἀποδῶσι πόλεσι μὴ σφίσι τοῖς “Τακεδαιμονίοις ἐπιτηδείως 

2 » 3 Ἁ Ε] -" « ἐπ ΄ , Δ Ολ 

αὐτονομεῖσϑαι, ἀλλὰ αὑτοῖς ἑκάστοις ὡς βούλονται᾽ δίκας δὲ ὅτι 

ἐθέλομεν δοῦ ὰ τὰς ξυνϑή λέμου δὲ οὐχ ἀἄρξ μὲν δοῦναι κατὰ τὰς ξυνϑήχας, πολέμου δὲ οὐκ ἄρξομεν, 
ἀρχομένους δὲ ἀμυνούμεϑα. ταῦτα γὰρ δίκαια καὶ πρέποντα ἅμα 

- - ’, ΕΣ δ , 5» 3) Α δ {6 2 Ἄ 

τῇδε τῇ πόλει ἀποκρίνασϑαι. ὅ. εἰδέναι δὲ χρὴ ὅτι ἀνάγκη πολε- 
- Ὶ ν Ξ τ 

μεῖν" ἣν δὲ ἑκούσιοι μᾶλλον δεχώμεϑα, ἧσσον ἐγχεισομένους τοὺς 
- ΄ ᾽, ΣῚ 

ἐναντίους ἕξομεν" ἔχ τὸ τῶν μεγίστων κινδύνων ὅτι καὶ πόλει καὶ 
ἰδιώτῃ μέγισται τιμαὶ περιγίγνονται. 4. οἱ γοῦν πατέρες ἡμῶν 
« ;ὔ , Ἁ Ε] 3 Α - « ,ὔ ᾽ ν ᾿ Α 

ὑποστάντες ηήδους καὶ οὐκ ἀπὸ τοσῶνδε ὁρμώμενοι, ἀλλὰ καὶ τὰ 
) ν ΄ 

ὑπάρχοντα ἐχλιπόντες, γνώμῃ τε πλείονι ἢ τύχῃ, καὶ τόλμῃ μείζονι 
δ ΄ ᾿ ΄ 

ἢ δυνάμει, τόν τε βάρβαρον ἀπεώσαντο καὶ ἐς τάδε προήγαγον αὐτά. 
τ 3 " ’ 3 ; ΄ 5 , 8 ΄ αἰ ὧδ 

ὅ. ὧν οὐ χρὴ λείπεσϑαι, ἀλλὰ τούς τε ἐχϑροὺς παντὶ τρόπῳ ἀμύνε- 
᾿" - - 

σϑαι, καὶ τοῖς ἐπιγιγνομένοις πειρᾶσϑαι αὐτὰ μὴ ἐλάσσω παρα- 
δοῦναι. 

᾿ - -“ - 

ΟΧΙΥ. Ὁ μὲν Περικλῆς τοιαῦτα εἶπεν. οἱ δ᾽ ᾿“4Ιϑηναῖοι, νομί- 
- , Ν Α σαντες ἄριστα σφίσι παραινεῖν αὐτόν, ἐψηφίσαντο ἃ ἐκέλευε, καὶ 

τοῖς “ακεδαιμονίοις ἀπεχρίναντο τῇ ἐκείνου γνώμῃ, καϑ᾽ ἕκαστά τὲ 
ε " ᾿ ΄ ᾿ ’ Α 

ὡς ἔφρασε καὶ τὸ ξύμπαν, οὐδὲν κελευόμενοι ποιήσειν, δίκῃ δὲ κατὰ 
. » ς - - " “- Ι] “ 8.1, Α᾿ 

τὰς ξυνϑήκας ἑτοῖμοι εἶναι διαλύεσϑαι περὶ τῶν ἐγκλημάτων ἐπὶ 
΄ , Α ᾿ » Α' σ 

ἔσῃ καὶ ὁμοίᾳ. καὶ οἱ μὲν ἀπεχώρησαν ἐπ᾽ οἴκου καὶ οὐκέτι ὕστερον 
ἐπρεσβεύοντο. 

φ ᾿ τ " Ὁ ἢ » ’ ν 

ΟΧΊΥΙ. Αἰτίαι δὲ αὗται καὶ διαφοραὶ ἐγένοντο ἀμφοτέροις πρὸ 
- , 3 Ἑ , Ε Α δι. Ὁ “« δε αι ’ " , 3 

τοῦ πολέμου, ἀρξάμεναι εὐϑὺυς ἀπὸ τῶν ἐν ᾿ Ἐπιδάμνῳ καὶ Κερκύρᾳ 
4 Ὁ -"- 

ἐπεμίγνυντο δὲ ὅμως ἐν αὐταῖς, καὶ παρ ἀλλήλους ἐφοίτων, ἀκη- 
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4 ’ 5 ’ ᾿Ὶ » -« .. ν᾽ , 

ρὕχτως μέν, ἀνυπόπτως δὲ οὔ. σπονδῶν γὰρ ξύγχυσις τὰ γιγνόμενα 
4 , - -» 
ἦν καὶ πρόφασις τοῦ πολεμεῖν. 

8. 

" ) 

1. "ἄρχεται δὲ ὁ πόλεμος ἐνθένδε ἤδη ᾿4΄ϑηναίων καὶ ΤΙελο- 
Α - ’ ; (ἡ ᾿ 

ποννησίων καὶ τῶν ἑκατέροις ξυμμάχων, ἐν ᾧ οὔτε ἐπεμίγνυντο ἔτι 
, ΄ - 

ἀκηρυκχτὶ παρ᾽ ἀλλήλους καταστάντες τὲ ξυνεχῶς ἐπολέμουν" γέγρα- 
πται δὲ ἑξῆς ὡς ἕκαστα ἐγίγνετο κατὰ ϑέρος καὶ χειμῶνα. 

Ἁ δ 3 ἴς ᾿ Π|. Τέσσαρα μὲν γὰρ καὶ δέκα ἔτη ἐνέμειναν αἱ τριακοντούτεις 
ν ἧς ΈΡ, 7 Ε] ’ “« - Ἁ ’ αῇ 

σπονδαὶ αἵ ἐγένοντο μετ᾽ Εὐβοίας ἀλωσιν" τῷ δὲ πέμπτῳ καὶ δεχάτῷ 
" 5». , Σ » ι, , - ; ΓΝ 

ἔτει, ἐπὶ Χρυσίδος ἐν ΄Ζργει τότε πεντήκοντα δυοῖν δέοντα ἕτῆ 
" " ΄ , 

ἱερωμένης, καὶ «Αἰνησίου ἐφόρου ἐν Σπάρτῃ καὶ Πυϑοδώρου ἔτι δύο 
»" κ » Ψ᾿ . Α - ’ ᾽ δ᾽ Ψ. 

μῆνας ἄρχοντος ᾿4ϑηναίοις, μετὰ τὴν ἐν ΠΟοτιδαίᾳ μάχην μηνὶ ἕκτῳ 
Ἂ σ “ .} , ’ » 5 , "Δ ’ 

καὶ ἅμα ἦρι ἀρχομένῳ Θηβαίων ἀνδρὲς ολίγῳ πλείους τριακοσίων, 

ἡγοῦντο δὲ αὐτῶν βοιωταρχοῦντες Πυϑάγγελός τε ὃ Φυλείδου καὶ 
».» Ν - τὰ ν σ 

Διέμπορος ὁ ᾿Ονητορίδου, ἐσῆλϑον περὶ πρῶτον ὕπνον ξὺν ὑπλοις 
΄ -“- μ᾿ 

ἐς Πλάταιαν τῆς Βοιωτίας οὖσαν ᾿“ϑηναίων ξυμμαχίδα. 2. ἐπη- 
ν - ᾿, 

γάγοντο δὲ καὶ ἀνέφξαν τὰς πύλας Πλαταιῶν ἄνδρες Νιαυκλείδης 
κ᾿ « 3 γ “- , 5ς..»,ὔ 2 , » 

τε καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ, βουλόμενοι ἰδίας ἕνεκα δυνάμεως ἄνδρας τὲ 

τῶν πολιτῶν τοὺς σφίσιν ὑπεναντίους διαφϑεῖραι καὶ τὴν πέλιν 
- " ν - ΄ - 

Θηβαίοις προσποιῆσαι. 3. ἔπραξαν δὲ ταῦτα δι᾿ Εὐρυμάχου τοῦ 

“εοντιάδου ἀνδρὸς Θηβαίων δυνατωτάτου. προϊδόντες γὰρ οἱ 
- σ ΓΝ ς , ᾽ ’ " ’ ΕῚ ’, 

Θηβαῖοι ὅτι ἔσοιτο ὁ πόλεμος, ἠβούλοντο τὴν Πλάταιαν, ἀεὶ σφίσι 
“ , - - 

διάφορον οὖσαν, ἔτι ἐν εἰρήνῃ τε καὶ τοῦ πολέμου μήπω φανεροῦ φ ᾽ ῖ ν 
“- - τ 4΄ οὖν " 5 ’ 

καϑεστῶτος προκαταλαβεῖν. ἡ καὶ ῥᾷον ἔλαϑον ἐσελϑόντες, φυλα- 
»- ᾽ ΄ , ἈΕῚ Α ᾽ ν ᾿ ἃ 

κῆς οὐ προκαϑεστηκυίας. 4. ϑέμενοι δὲ ἐς τὴν ἀγορὰν τὰ ὁπλὰα 
- , σ 3 ᾿ ᾿ ᾿ 

τοῖς μὲν ἐπαγομένοις οὐκ ἐπείϑοντο ὥστ᾽ εὐθὺς ἔργου ἔχεσϑαι καὶ 
ἰέναι ἐς τὰς οἰχίας τῶν ἐχϑρῶν, γνώμην δὲ ἐποιοῦντο κηρύγμασί τε 

’ 2 ’ ἍΤ] .- Ἶ -« κ ’ ᾿ ’ 

χρήσασϑαι ἐπιτηδείοις καὶ ἐς ξύμβασιν μᾶλλον καὶ φιλίαν τὴν πόλιν 
» δν. 3 - ΄ , ΄ ΄ - 

ἀγαγεῖν, καὶ ἀνεῖπεν ὁ κήρυξ, εἴ τις βούλεται κατὰ τὰ πάτρια τῶν 
΄ - - , μ4 

πάντων Βοιωτῶν ξυμμαχεῖν, τίϑεσϑαι παρ αὐτοὺς τὰ ὅπλα, νομί. 
.« ΄, - ᾿ Α 

ζοντες σφίσι ῥᾳδίως τούτῳ τῷ τρόπῳ προσχωρήσειν τὴν πόλιν. 
" - .« " " Ν ’ - 

{Π]. οἱ δὲ Πλαταιῆς ὡς ἤσϑοντο ἔνδον τὲ ὄντας τοὺς Θηβαίους και 
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Ε] ’ , Α ; Α 

ἐξαπιναίως κατειλημμένην τὴν πόλιν, καταδείσαντες καὶ νομίσαντες 
- ὔ 5 ’ Ε] Α ΔῈ 5 “- ,’ " ’ 

πολλῷ πλείους ἐσεληλυϑέναι, οὐ γὰρ ἑώρων ἕν τῇ νυχτί, πρὸς ξύμ- 
ἘΜ Α ἜΣ ΄ τε, 6 ὁ 4 Α 

βασιν ἐχώρησαν καὶ τοὺς λόγους δεξάμενοι ἡσύχαζον, ἄλλως τε καὶ 
Ε ;" Ε] ΕῚ ’ Ρ] ᾿ 5 ) : ’ ’ - 

ἐπειδὴ ἐς οὐδένα οὐδὲν ἐνεωτέριζον. 2. πράσσοντες δέ πως ταῦτα 
’ 3 , ν᾿ ’ » ς Ε] ’ὔ 

κατενόησαν οὐ πολλοὺς τοὺς Θηβαίους ὄντας, καὶ ἐνόμισαν ἐπιϑέ- 
ε ᾿, - ᾿ - κ ΄ - - ᾽ 

μένοι ῥᾳδίως χρατῆσαι" τῷ γὰρ πλήϑει τῶν Πλαταιῶν οὐ βουλο- 
, δ “« 2 , πῆς ΤᾺ »ῳ 7 Ψ 5 , 

μένῳ ἣν τῶν ᾿ϑηναίων ἀφίστασϑαι. 8. ἐδόχει οὖν ἐπιχειρητέα 
Ἁ 

εἶναι, καὶ ξυνελέγοντο διορύσσοντες τοὺς κοινοὺς τοίχους, παρ 
3 ͵ σ᾽ . ᾿ “ῷτῶἝ ΕΞ: 5» ἘΠΙκο. ἃ 
ἀλλήλους, ὁπὼς μὴ διὰ τῶν ὁδῶν φανεροῖ ὦσιν ἰόντες, ἁμάξας τε 
» - «ς , 5 . « , ’ ΄» - Α ᾿ “ 

ἄνευ τῶν ὑποζυγίων ἐς τὰς ὁδοὺς καϑίστασαν, ἵν ἀντὶ τείχους ἦ, 
ν , αι 

καὶ τἄλλα ἐξήρτυον ἡ ἕκαστον ἐφαίνετο πρὸς τα παρόντα ξύμφορον 
» “ν᾿ σιν), Ἢ 5» » » ΘΟ: - , 
ἔσεσϑαι. 4. ἐπεὶ δὲ ὡς ἐκ τῶν δυνατῶν ἑτοῖμα ἦν, φυλάξαντες 

« - - ΄ 

ἔτι νύκτα καὶ αὐτὸ τὸ περίορϑρον ἐχώρουν ἐκ τῶν οἰκιῶν ἐπὶ αὐτούς, 
σ Α . -“ , μ᾿ 

ὅπως μὴ κατὰ φῶς ϑαρσαλεωτέροις οὖσι προσφέρωνται, καὶ σφίσιν 
τ» 

ἐκ τοῦ ἴσου γίγνωνται, ἀλλ᾽, ἐν νυκτὶ φοβερώτεροι ὄντες, ἥσσους ὦσι 
τῆς σφετέρας ἐμπειρίας τῆς κατὰ τὴν πόλιν. προσέβαλόν τε εὐθὺς 

Ν -" 4 ; ΄ " 

καὶ ἐς χεῖρας ἥεσαν κατὰ τάχος. ΤΥ͂. οἱ δ᾽ ὡς ἔγνωσαν ἠπατημέ- 
΄ ΄ Ε - ᾿" ΄ τ 

ψοι, ξυνεστρέφοντό τε ἕν σφίσιν αὐτοῖς καὶ τὰς προσβολάς, ἧ προσ- 
Ε - Α Ὶ Α Α ’ ᾿ 

πίπτοιεν, ἀπεωϑοῦντο. 2. καὶ δὶς μὲν ἢ τρὶς ἀπεκρούσαντο, ἔπει- 
τὰ, πολλῷ ϑορύβῳ αὐτῶν τε προσβαλλόντων, καὶ τῶν γυναικῶν 

- - ΄ “- -" - -" 

καὶ τῶν οἰκετῶν ἅμα ἀπὸ τῶν οἰκιῶν, κραυγῇ τε καὶ ὀλολυγῇ χρω- 
’ ᾽ Α ’ Ἂ δὲ δ 4 " 8 

μένων, λίϑοις τὲ καὶ κεράμῳ βαλλόντων, καὶ ὑξτοῦ ἀμα διὰ νυχτὸς 
- 4 ᾿ “ 

πολλοῦ ἐπιγενομένου, ἐφοβήϑησαν καὶ τραπόμενοι ἔφυγον διὰ τῆς 
Ἁ »" - 

πόλεως, ἄπειροι μὲν ὄντες οἱ πλείους ἐν σκότῳ καὶ πηλῷ τῶν διό- 
τ - ᾿ -» - 

δων ἡ χρὴ σωϑῆναι, καὶ γὰρ τελευτῶντος τοῦ μηνὸς τὰ γιγνόμενα 
᾿ - ΄ Ὑ 

ἦν, ἐμπείρους δὲ ἔχοντες τοὺς διώκοντας τοῦ μὴ ἐχφεύγειν, ὥστε 
-» ᾿ “-“ ΄ ἜΣ “- 

διεφϑείροντο πολλοί. 3. τῶν δὲ Πλαταιῶν τις τὰς πύλας ἢ ἐσῆλ- 

ον καὶ αἵπερ ἦσαν ἀνεῳγμέναι μόναι, ἔκλεισε στυρακίῳ ἀκοντίου 
᾿ " ’ ΄ 5 Α ; σ ᾿ ’ " μι 

ἀντὶ βαλάνου χρησάμενος ἐς τὸν μοχλόν, ὥστε μηδὲ ταύτῃ ἔτι ἔξοδον 
, , “«- Α 

εἶναι. 4. διωκόμενοί τε κατὰ τὴν πόλιν, οἱ μέν τινες αὐτῶν ἐπὶ τὸ 
ΜΗ ΄ ᾽ “ . ᾿ τεῖχος ἀναβάντες ἔῤῥιψαν ἐς τὸ ἔξω σφᾶς αὐτούς, καὶ διερϑάρησαν 

’ ΄ 8 ’ 

οἱ πλείους, οἱ δέ, κατὰ πύλας ἐρήμους, γυναιχὸς δούσης πέλεκυν, 
λαϑόντες καὶ διακόψαντες τὸν μοχλόν, ἐξῆλϑον οὐ πολλοί, αἴσϑη- 

Ἂ; “ΠΝ μὲν 5 
σις γὰρ ταχεῖα ἐπεγένετο, ἄλλοι δὲ ἄλλῃ τῆς πόλεως σποράδην 
Ε ΄ ᾿ ᾿ “- π᾿. , Ἵ [ ΄ 
ἀπώλλυντο. ὅ. τὸ δὲ πλεῖστον καὶ ὁσον μαλιστὰ ἣν ξυνεστραμμέ- 

᾿ α - Α 

γον, ἐσπίπτουσιν ἐς οἴκημα μέγα, ὃ ἣν τοῦ τείχους καὶ αἱ πλησίον 
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- ᾿ ξ 

ϑύραι ἀνεῳγμέναι ἔτυχον αὐτοῦ, οἰόμενοι πύλας τὰς ϑύρας τοῦ 
δι ΄ “ν ᾿ » ’ 2 ᾿ » ζ ᾿ « - ἊἍ 

οἰκήματος εἶναι, καὶ ἄντικρυς δίοδον ἐς τὸ ἔξω. 0, ὁρῶντες ὃ 
»-"Ὁ ΄ Ε] ’ 

αὐτοὺς οἱ Πλαταιῆς ἀπειλημμένους ἐβουλεύοντο εἴτε κατακαύσωσιν 
΄ ᾿ » » 

ὥσπερ ἔχουσιν, ἐμπρήσαντες τὸ οἰκημα, εἴτε τι ἄλλο χρήσωνται. 
΄ὔ Α τ , ν».»΄ὦ » .« , - κ᾿ 

7. τέλος δὲ οὗτοί τε καὶ ὁσοι ἄλλοι τῶν Θηβαίων περιῆσαν, κατὰ 

τὴν πόλιν πλανώμενοι ξυνέβησαν τοῖς Πλαταιεῦσι παραδοῦναι σφᾶς 
αὐτοὺς καὶ τὰ ὅπλα χρήδασϑαι ὅ,τι ἂν βούλωνται. οἱ μὲν δὴ ἐν τῇ 
Πλαταίᾳ οὕτως ἐπεπράγεσαν. 

"ἢ “« 

Υ. Οἱ δὲ ἄλλοι Θηβαῖοι, οὺς ἔδει ἔτι τῆς νυχτὸς παραγενέσϑαι 
- » » ᾿Ὶ -»" "ὦ 

πανστρατιᾷ, εἴτι ἄρα μὴ προχωροίη τοῖς ἐσεληλυϑόσι, τῆς ἀγγελίας 
σ ἘΣ Ἁ Ε] » « ’ Ἀ “« ’ γ ’ 

ἅμα καϑ' δον αὐτοῖς ῥηϑείσης περι τῶν γὲ γεγημένων ἐπεβοήϑουν. 

2. ἀπέχει δ᾽ ἡ Πλάταια τῶν Θηβῶν σταδίους ἑβδομήκοντα, καὶ τὸ 
σ - , - 

ὕδωρ τὸ γενόμενον τῆς νυχτὸς ἐποίησε βραδύτερον αὐτοὺς ἐλϑεῖν" 
ς . 3 , » 5.» δ» ΄ " 3.4 , εν οὐ 

ὁ γὰρ ᾿Ασωπὸς ποταμὸς ἐῤῥύη μέγας καὶ οὐ ῥᾳδίως διαβατὸς ἦν. 
ε “- ν Ἁ 

9. πορευόμενοί τε ἐν ὑετῷ, καὶ τὸν ποταμὸν μόλις διαβάντες, ὕστε- 
, - - - ἣ ΄ - 

ρον παρεγένοντο, ἤδη τῶν ἀνδρῶν τῶν μὲν διεῳρϑαρμένων, τῶν δὲ 
΄ Ε , « γγΨ ε ἘΞ " ᾿ 

ζώντων ἐχομένων. 4. ὡς δ᾽ ἤσϑοντο οἱ Θηβαῖοι τὸ γεγενημένον, 
Ε ’ - ᾿ σε ΄ «ὌΝ “ 4, Ἁ ἈΝ 

ἐπεβούλευον τοῖς ἔξω τῆς πόλεως τῶν Πλαταιῶν" ἦσαν γὰρ καὶ 
Ἁ 

ἄνϑρωποι κατὰ τοὺς ἀγροὺς καὶ κατασκευή, οἷα ἀπροσδοκήτου 
κακοῦ ἐν εἰρήνῃ γενομένου" ἐβούλοντο γὰρ σφίσιν, εἰ τινα λάβοιεν, 

« - "ἃ 2 

ὑπάρχειν ἀντὶ τῶν ἔνδον, ἣν ἄρα τύχωσί τινες ἐζωγρημένοι. ὅ. καὶ 
ἐ ᾿ - - ἷν .« ὩνΝ - " , 

οἱ μὲν ταῦτα διενοοῦντο" οἱ δὲ ΠΙΛλαταιῆς, ἔτι διαβουλευομένων 

αὐτῶν, ὑποτοπήσαντες τοιοῦτόν τι ἔσεσϑαιοκαὶ δείσαντες περὶ τοῖς 
" Ἷ δ» ’; ἁ , ν , , ΄ ν ν 

ἔξω, κήρυκα ἐξέπεμψαν παρὰ τοὺς Θηβαίους, λέγοντες ὅτι οὔτε τὰ 
πεποιημένα ὁσίως δράσειαν, ἐν σπονδαῖς σφῶν πειραϑέντες κατα- 
λαβεῖν τὴν πύλιν, τά τε ἔξω ἔλεγον αὐτοῖς μὴ ἀδικεῖν. εἰ δὲ μή, καὶ 
αὐτοὶ ἔφασαν αὐτῶν τοὺς ἄνδρας ἀποκτενεῖν οὗς ἔχουσι ζῶντας" 
ἀναχωρησάντων δὲ πάλιν ἐκ τῆς γῆς ἀποδώσειν αὐτοῖς τοὺς ἄνδρας. 

ΡΞ - ᾿Ὶ ΄ 

0. Θηβαῖοι μὲν ταῦτα λέγουσι, καὶ ἐπομόσαι φασὶν αὐτούς" Πλα- 
- γ 8. « - , " 2 κ᾿ « , ᾽ ΄ 

ταιῆς δ᾽ οὐχ ὁμολογοῦσι τοὺς ἄνδρας εὐϑυς ὑποσχέσϑαι ἀποδῶωσειν, 
᾽ κ᾿ ᾿ - ’ » Ἑ , ιν ῖν ᾿ » 
ἀλλὰ λόγων πρῶτον γενομένων, ἣν τι ξυμβαίνωσι, καὶ ἐπομόσαι οὐ 

3 Ε “ “« “ ᾽ ΄ « -» γὼλ 3 ’ 

φασιν. Ἴ. ἐκ δ᾽ οὖν τῆς γῆς ἀνεχώρησαν οἱ Θηβαῖοι οὐδὲν ἀδική- 

σαντες" οἱ δὲ Πλαταιῆς ἐπειδὴ τὰ ἐκ τῆς χώρας κατὰ τάχος ἐσεκο- 
’ - δ 

μίσαντο, ἀπέκτειναν τοὺς ἄνδρας εὐθύς. ἦσαν δὲ ὀγδοήκοντα και 
΄ , « ’ Ὶ Ε] ’ ᾿΄' ) “ 4; , ο Ν Ἕ 

ἑκατὸν οἱ ληφϑέὲντες, καὶ Ευρυμαχος εἰς αὐτῶν ἣν, πρὸς ον ἔπραξαν 
« ΄ - Α ͵ Ν ν ᾽ ’ » 

οἱ προδιδύντες. ΥἹ]. τοῦτο δὲ ποιήσαντες ἔς τὸ τὰς ᾿ϑήνας ἄγγε: 
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λον ἔ ἔσεμητον καὶ τοὺς νεχροὺς ὑποσπόνδους ἀπέδοσαν τοῖς Θηβαί: 
οις, τά τὶ ἐν τῇ πόλει καϑίσταντο πρὸς τὰ παρόντα ἡ ἐδόκει αὐτοῖς. 
2. τοῖς δ᾽ “᾿ϑηναίοις ἠγγέλϑη εὐθὺς τὰ περὶ τῶν Πλαταιῶν γεγε- 
γημένα, καὶ Βοιωτῶν τε παραχρῆμα ξυγέλαβον ὅ ὅσοι ἦσαν ἐν τῇ .4:- 
τικῇ, καὶ ἐς τὴν Πλάταιαν ἔπεμψαν κήρυκα, κελεύοντες εἰπεῖν μηδὲν 
γεώτερον. ποιεῖν περὶ τῶν ἀνδρῶν οὺς ἔχουσι Θηβαίων, πρὶν ἄν τι 
καὶ αὐτοὶ βουλεύσωσι περὶ αὐτῶν: ὃ. οὐ γὰρ ἠγγέλϑη αὐτοῖς ὅτι 
τεϑνηχότες εἶεν. ἅμα γὰρ τῇ ἐσόδῳ γιγνομένῃ τῶν Θηβαίων ὁ ὁ πρῶ- 
τος ἄγγελος ἐ ἔξήει, ὁ δὲ δεύτερος ἄρτι γενικημένων τε καὶ ξυνρίλῆμε 
μένων" καὶ τῶν ὕστερον οὐδὲν ἤδέπαν, οὕτω δὴ οὐκ εἰδότες οἱ 
᾿Αϑηναῖοι ἐπέστελλον" ὁ δὲ κήρυξ ἀφικόμενος εὗρε τοὺς ἄνδρας 

᾿ »- - ’, διεφϑαρμένους. 4. καὶ μετὰ ταῦτα οἱ ᾿4ϑηναῖοι στρατεύσαντες 
- Ἁ - ἐς Πλάταιαν, σῖτόν τε ἐσήγαγον καὶ φρουροὺς ἐγκατέλιπον, τῶν τε 

ἀνϑρώπων τοὺς ἀχρειοτάτους ξὺν γυναιξὶ καὶ παισὶν ἐξεκόμισαν. 
ὙΠ. Γεγενημένου δὲ τοῦ ἐν Πλαταιαῖς ἔργου, καὶ λελυμένων 

λαμπρῶς τῶν σπονδῶν, οἱ ᾿ϑηναῖοι παρεσκευάζοντο ὡς πολεμή- 
᾽ Ἁ 

σοντες, παρεσχευάζοντο δὲ καὶ οἱ ““ακεδαιμόνιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι 
αὐτῶν, πρεσβείας τε μέλλοντες πέμπειν παρὰ βασιλέα καὶ ἄλλοσε 
» Ἁ ’ " Ἷς » , ε ’ 

ἐς τοὺς βαρβάρους, εἰ ποϑέν τινα ὠφέλειαν ἤλπιζον ἑκάτεροι προσ- 

λήψεσϑαι" πόλεις τε ξυμμαχίδας ποιούμενοι ὅσαι ἦσαν ἐχτὸς τῆς 
ἑαυτῶν δυνάμεως. 2. καὶ «“ακεδαιμονίοις μὲν πρὸς ταῖς αὐτοῦ 
« ’ .] ] ᾽, Α ’, - » ’ « ’ - 

ὑπαρχούσαις ἐξ ᾿Ιταλίας καὶ Σικελίας τοῖς τἀκείνων ἑλομένοις ναῦς 

ἐπετάχϑησαν ποιεῖσϑαι κατὰ μέγεϑος τῶν πόλεων, ὡς ἐς τὸν πάντα 
ἀριϑμὸν πεντακοσίων νεῶν ἐσομένων, καὶ ἀργύριον ῥητὸν ἑτοιμά- 
.- τὰκ ὠὐλδδοι « , Ὁ Ὶ ΄ ὔ - ν 
ζειν, τά τ ἄλλα ἡσυχάζοντας καὶ ᾿“ϑηναίους δεχομένους μιᾷ νηὶ 
Φ Ἃ - “- 2 » τ ΄ « ’ 

ἕως ἂν ταῦτα παρασχευασϑῇ. ὃ. ᾿'ϑηναῖοι δὲ τήν τε ὑπάρχουσαν 
6] "Ὁ ἡ Φ 5 ᾿ κι , - ᾽ 

ξυμμαχίαν ἐξήταζον, καὶ ἐς τὰ περὶ Πελοπόννησον μᾶλλον χωρία 
᾽ , σὔ Α ᾿ ἥν Ἃ - ν 
ἐπρεσβεύοντο, Κέρχυραν καὶ Κεφαλληνίαν καὶ ᾿Αἰκαρνᾶνας καὶ 

΄ ΟΣ - 5» ’ , “«Ὡ" ὦν » ’ , Ἑ ν 

Ζάκυνϑον, ὁρῶντες, εἰ σφίσι φίλια ταῦτ᾽ εἴη βεβαίως, πέριξ τὴν 

Πελοπόννησον καταπολεμήσοντες. ὙΠ]. ὀλίγον τε ἐπενόουν οὐδὲν 
ἀμφότεροι, ἀλλ᾿ ἔῤῥοντο ἐς τὸν πόλεμον, οὐκ ἀπεικότως" ἀρχόμενοι 

᾽, Ἁ Α 

γὰρ πάντες ὀξύτερον ἀντιλαμβάνονται, τότε δὲ καὶ νεότης πολλὴ 
μὲν οὖσα ἐν τῇ Πελοποννήσῳ, πολλὴ δ᾽ ἐν ταῖς ᾿4΄ϑήναις, οὐκ 
γ ’, ξ π. δ ’, 4 “ ᾿ ΄ ᾿ « , - 

ἀχουσίως ὑπὸ ἀπειρίας ἥπτετο τοῦ πολέμου, ἢ τὲ ἄλλη Ελλὰς πᾶσα 
- - ΄ Ν 

μετέωρος ἦν ξυνιουσῶν τῶν πρώτων πόλεων. Φ. καὶ πολλὰ μὲν 
μ, » -“ , 

λόγια ἐλέγετο, πολλὰ δὲ χρησμολόγοι ἦδον ἔν τε τοῖς μέλλουσι πολε- 
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» Α - 3 , 3. ἢ 

μήῆσειν καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις πόλεσιν. 8. ἔτι δὲ Ζ4ῆλος ἐκινήϑη ὀλί- 
, - το 

γον πρὸ τούτων, πρότερον οὔπω σεισϑεῖσα ἀφ᾿ οὗ Ἕλληνες μέμνηνται. 
δα οΥ̓ δ90.} ΡῈ - , ν - Ξ " ,ὔ 
ἐλέγετο δὲ καὶ ἐδόκει ἐπὶ τοῖς μέλλουσι γενήσεσϑαι σημῆναι" εἰ τὲ 

-“ Ἁ 

τι ἄλλο τοιουτότροπον ξυνέβη γενέσϑαι, πάντα ἀνεζητεῖτο. 4. ἡ δὲ 
“ Ἢ δ 9 , - ᾽ , » » ᾿ 

εὔνοια παρὰ πολὺ ἐποίει τῶν ἀνϑρώπων μᾶλλον ἕς τοὺς “ἀκεδαι- 
Ἁ ͵ σ Α - 

μονίους, ἄλλως τὲ καὶ προξιπόντων ὅτι τὴν “Ελλάδα ἐλευϑεροῦσιν. 
“1 ᾿ - ΓΝ ἘΡΩ κ , " ͵ κ , κι 
ἔῤῥωτο τε πᾶς καὶ ἰδιώτης καὶ πόλις, εἰ τι δύναιτο, καὶ λόγῳ καὶ 
" ξ ΄, Ε τ ἘΔ , - δὼ) ἐἴνζῳ 
ἔργῳ ξυνεπιλαμβάνειν αὐτοῖς" ἕν τούτῳ τὸ κεκωλῦσϑαι ἐδόκει ἐκά- 

’ : 5». σ “ 

στῳ τὰ πράγματα ᾧ μή τις αὐτὸς παρέσται. ὅ. οὕτως ὀργῇ εἶχον 
« ,, δνν..5 ᾿, ε κ - ᾽ - ΗΠ ὡ ᾿ 

οἱ πλείους τοὺς ᾿ϑηναίους, οἱ μὲν τῆς ἀρχῆς ἀπολυϑῆναι βουλόμε- 
- “-“ -: Α 

γοι, οἱ δὲ μὴ ἀρχϑῶσι φοβούμενοι. παρασκευῇ μὲν οὖν τοιαύτῃ καὶ 
; σ΄ , ἈΝ δι ἠδ , γ»» ᾿ 

γνώμῃ ὥρμηντο. ἸΧ. πόλεις δ᾽ ἑκάτεροι τάσδ᾽ ἔχοντες ξυμμάχους 
5 ν ’ ἯΙ: 2 Ψ Ν [2 ΄ κ 

ἐς τὸν πόλεμον καϑίσταντο. 2. “Ζακεδαιμονίων μὲν οἵδε ξύμμαχοι 
Πελοποννήσιοι μὲν οἱ ἐντὸς ἰσϑμοῦ πάντες πλὴν ᾿Αργείων καὶ 

- 3 ’ ’ “ - - 

᾿“χαιῶν" τούτοις δ᾽ ἐς ἀμφοτέρους φιλία ἦν" Πελληνῆς δὲ ᾿“Ιχαιῶν 
΄ ᾿ - Ψ), 

μόνοι ξυνεπολέμουν τὸ πρῶτον, ἔπειτα δὲ ὕστερον καὶ ἅπαντες" 
ἔξω δὲ Πελοποννήσου Μεγαρῆς, Φωκῆς, ““οκροί, Βοιωτοί, ᾿ἥμπρα- 

κιῶται, “ευκάδιοι, ᾿“νακτόριοι. ὁ. τούτων ναυτικὸν παρείχοντο 
ϑ ϑ, -" »- -" 

Κορίνϑιοι, Μεγαρῆς, Σικυώνιοι, Πελληνῆς, ᾿Ηλεῖοι, ᾿ΑΙ μπρακιῶται, 
’ ’ Α -“ 

“Πευκάδιοι, ἱππέας δὲ Βοιωτοί, (ῷφωκῆς, “οκροί" αἱ δ᾽ ἄλλαι πόλεις 
χὰ “ 

πεζὸν παρεῖχον. αὑτὴ «Τακεδαιμονίων ξυμμαχία. 4. ᾿“Ιϑηναίων 
δὲ Χῖοι, “έσβιοι, Πλαταιῆς, Μεσσήνιοι οἱ ἐν Ναυπάκτῳ, ᾿ΑΙκαρνά- 

« , χσ -" ἡ ϑυ ὧδ ΄ ἘΦ 

γῶν οἱ πλείους, Κερκυραῖοι, Ζακύνϑιοι, καὶ ἄλλαι πόλεις αἱ ὑποτε- 
-" ᾿ -» « ᾿ -" ΄ 

λεῖς οὖσαι ἐν ἔϑνεσι τοσοῖσδε, Καρία ἡ ἐπὶ ϑαλάσσῃ, Ζωριῆς Καρσὶ 
΄ 2 , « ΄ δ ὍΣ ΄ » σ΄ ᾿ κι 

πρύσοικοι, ᾿Ιωνία, Ελλήσποντος, τὰ ἐπὶ Θράκης, νῆσοι ὅσαι ἐντὸς 
ν ᾿, σ - 

Πελοποννήσου καὶ Κρήτης πρὸς ἥλιον ἀνίσχοντα, πᾶσαι αἱ ἄλλαι 
, Α ΄ 

Κυκλάδες πλὴν Μήλου καὶ Θήρας. ὅ. τούτων ναυτικὸν παρεί- 
“ ΄ -»" " 

χοντὸ Χῖοι, “έσβιοι, Κερκυραῖοι, οἱ δ᾽ ἄλλοι πεζὸν καὶ χρήματα. 
᾿ [ Α 

ξυμμαχία μὲν αὕτη ἑκατέρων καὶ παρασκευὴ ἐς τὸν πόλεμον ἦν. 
Ν ’ Α -» 

Χ. Οἱ δὲ «1ακεδαιμόνιοι, μετὰ τὰ ἐν Πλαταιαῖς εὐθύς, περιήγ- 
: Ν Ψ' ᾿ Ὶ " ; 3 

γελλον κατὰ τὴν Πελοπόννησον καὶ τὴν ἕξω ξυμμαχίαν στρατιὰν 
΄ - ἐ , Ε] ΄ τ ϑι δ 8 τ γν 

παρασχευάζεσϑαι ταῖς πόλεσι τά τὸ ἐπιτήδεια, οἷα εἰκὸς ἐπὶ ἔξοδον 
" " σ ᾽ - 5 " ᾽ ΄᾽ 5» . ,, 4 'ὧἱὖῷὸὋὌ 
ἔχδημον ἔχειν, ὡς ἐσβαλοῦντες ἐς τὴν ᾿Αττικήν. Ὡ. ἐπειδὴ δὲ ἑκά- 

στοις ἑτοῖμα γίγνοιτο, κατὰ τὸν χρόνον τὸν εἰρημένον, ξυνήεσαν τὰ 
δύο μέρη ἀπὸ πόλεως ἑκάστης ἐς τὸν ἰσϑμόν, ὃ. καὶ ἐπειδὴ πᾶν 

" ΄ , μιν Ε , ε " - 

τὸ στράτευμα ξυνειλεγμένον ἦν, ᾿Αρχίδαμος ὁ βασιλεὺς τῶν “1ἀκε- 
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’ ΄ 6 - “« 5ω 4 ,’ Α 

δαιμονίων, ὅσπερ ἡγεῖτο τῆς ἐξόδου ταύτης, ξυγκαλέσας τοὺς στρα- 
- - Α ΄ 

τηγοὺς τῶν πόλεων πασῶν, καὶ τοὺς μάλιστα ἐν τέλει καὶ ἀξιολογω- 
τάτους, παρεῖναι, τοιάδε ἔλεξεν. 

΄ ᾿ Α 

ΧΙ. ἄνδρες Πελοποννήσιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι, καὶ οἱ πατέρες 
- ’, - - , ἜΝ 

ἡμῶν πολλὰς στρατείας καὶ ἐν αὐτῇ τῇ Πελοποννήσῳ καὶ ἔξω ἐποι- 
κ - - ΄ 

ἥσαντο, καὶ αὐτῶν ἡμῶν οἱ πρεσβύτεροι οὐκ ἄπειροι πολέμων εἰσίν" 
σ ᾿ “- » » ᾿ " » μι Ε] ᾿ 

ὅμως δὲ τῆσδε οὔπω μείζονα παρασκευὴν ἔχοντες ἐξήλϑομεν, ἀλλὰ 

καὶ ἐπὶ πόλιν δυνατωτάτην νῦν ἐρχόμεϑα, καὶ αὐτοὶ πλεῖστοι καὶ 
ἘΝ ς»"» ΄ - 

ἄριστοι στρατεύοντες. ὦ. δίκαιον οὖν ἡμᾶς μήτε τῶν πατέρων 

χείρους φαίνεσϑαι μήτε ἡμῶν αὐτῶν τῆς δόξης ἐνδεεστέρους. ἡ γὰρ 
Ν τ ἘΞ τὶ Ξι ον ἣ 
Ἑλλὰς πᾶσα τῇδε τῇ ὁρμῇ ἐπῆρται καὶ προσέχει τὴν γνώμην, εὔνοιαν 
» ς . δι ς ἡ , ΠΩ ΣΟ ς»“ Δ; » “- 
ἔχουσα διὰ τὸ ᾿“ϑηναίων ἔχϑος πρᾶξαι ἡμᾶς ἃ ἐπινοοῦμεν. 
. ᾿ [2 » ᾿ - ΄ , 

ὃ. οὔκουν χρή, εἴ τῳ καὶ δοκοῦμεν πλήϑει ἐπιέναι, καὶ ἀσφάλεια 
δ Ν ἢ » τω ν᾿ 5» , Γ᾿ ΤΡ " ΄ ᾿ 

πολλὴ εἶναι μὴ ἂν ἐλϑεῖν τοὺς ἐναντίους ἡμῖν διὰ μαχῆς, τουτου 

ἕνεκα ἀμελέστερόν τι παρεσχευασμένους χωρεῖν, ἀλλὰ καὶ πόλεως 
κ « 

ἑχάστης ἡγεμόνα καὶ στρατιώτην τὸ καϑ' αὑτὸν ἀεὶ προσδέχεσϑαι 
3 ᾽ὔὕ ’, σε 4 » να ν - , ΝῚ 3.0 5» ;» 

ἐς κίνδυνον τινὰ ἥξειν. 4. ἀδηλὰ γὰρ τὰ τῶν πολέμων καὶ ἐξ ολίγου 
Ν - ᾿ 

τὰ πολλὰ καὶ δι᾿ ὀργῆς αἱ ἐπιχειρήσεις γίγνονται" πολλάκις τὲ τὸ 
᾿ » " Ἶ 5 ,΄ " ’ Ἁ Α 

ἔλασσον πλῆϑος δεδιὸς ἄμεινον ἡμυνατο τοὺς πλέονας διὰ τὸ κατα- 
-“ Α -»Ἢ 

φρονοῦντας ἀπαρασκεύους γενέσϑαι. ὅ. χρὴ δὲ ἀεὶ ἐν τῇ πολεμίᾳ 
τῇ μὲν γνώμῃ ϑαρσαλέους στρατεύειν, τῷ δὲ ἔργῳ δεδιότας παρα- 

σ - 

σχευάζεσϑαι. οὕτω γὰρ πρός τε τὸ ἐπιέναι τοῖς ἐναντίοις εὐψυχό- 
" - μον τατοι ἂν εἶεν, πρός τε τὸ ἐπιχειρεῖσϑαι ἀσφαλέστατοι. 0. ἡμεῖς δὲ 

ΒΝ ὦ τὰ 5 ’ 2 7, σ ’ Ε] , 3 ᾿Ὶ - - 

οὐδ᾽ ἐπὶ ἀδύνατον ἀμύνεσϑαι ουτω πόλιν ἐρχόμεϑα, ἀλλὰ τοῖς πᾶσιν 
σ Ἁ 

ἄριστα παρεσχευασμένην, ὥστε χρὴ καὶ πάνυ ἐλπίζειν διὰ μάχης 
“ σ , , 

ἰέναι αὐτούς, εἰ μὴ καὶ νῦν ὥρμηνται ἐν ᾧ οὕπω πάρεσμεν, ἀλλ 
σ - -“ - - -" Α 

ὅταν ἐν τῇ γῇ ὁρῶσιν ἡμᾶς δῃοῦντάς τὸ καὶ τἀκείνων φϑείροντας. 
7. πᾶσι γὰρ ἐν τοῖς ὄμμασι καὶ ἐν τῷ παραυτίκα ὁρᾶν πάσχοντάς 
τι ἄηϑες ὀργὴ προσπίπτει" καὶ οἱ λογισμῷ ἐλάχιστα χρώμενοι ϑυμῷ 
πλεῖστα ἐς ἔργον καϑίστανται. 8. ᾿4Ιϑηναίους δὲ καὶ πλέον τι τῶν 
" 3. - - Δ.ῃ' “ 4 3. “- »»» 

ἄλλων εἰκὸς τοῦτο δρᾶσαι, οἱ ἄρχειν τε τῶν ἄλλων ἀξιοῦσι και ἐπι- 
- , - - - - Ἕ 

ὄντες τὴν τῶν πέλας δῃοῦν μᾶλλον ἢ τὴν ἑαυτῶν ὁρᾶν. 9. ὡς οὖν 
᾿ ΄ 

ἐπὶ τοσαύτην πόλιν στρατεύοντες, καὶ μεγίστην δόξαν οἰσόμενοι 

τοῖς τὲ προγόνοις καὶ ἡμῖν αὐτοῖς ἐπὶ ἀμφότερα ἐκ τῶν ἀποβαινόν- 
σ - Α Α . 

των, ἕπεσϑ᾽ ὅπη ἄν τις ἡγῆται, κόσμον καὶ φυλακὴν περὶ παντὸς 
, Α , - ’ , ΄ 

ποιούμενοι, καὶ τὰ παραγγελλόμενα ὀξέως δεχόμενοι" κάλλιστον 
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. , δ ὧδ , , " ᾿Βι. ’, , 
γὰρ τόδε καὶ ἀσφαλέστατον, πολλοὺς ὀντὰας ἕνὶ κόσμῳ χρωμένους 

φαίνεσϑαι. 
- Α 

ΧΠ. Τοσαῦτα εἰπὼν καὶ διαλύσας τὸν ξύλλογον ὁ ̓ Αρχίδαμος 
Μελήσιππον πρῶτον ἀποστέλλει ἐς τὰς ᾿Αϑήνας τὸν Διακρίτου, 
ἄνδρα Σπαρτιάτην, εἴ τι ἄρα μᾶλλον ἐνδοῖεν οἱ ᾿4ϑηναῖοι ὁρῶντες 
" ᾿Ω δ ξ Ξωρ,") ΕἾΝΑΙ τοὺ , ἜΝ λον ᾿ 
ἤδη σφᾶς ἐν ὁδῷ ὄντας. 2. οἱ δὲ οὐ προσεδέξαντο αὐτὸν ἐς τὴν 

, "39 )Δ'΄Δ " ἙΝ ν ; ΄ ᾿ 
πόλιν οὐδ᾽ ἐπὶ τὸ κοινὸν" ἢν γὰρ Περικλέους γνωμὴη πρότερον νενι- 

κηκυῖα, κήρυκα καὶ πρεσβείαν μὴ προσδέχεσϑαι «“ακεδαιμονίων 
Ε] "ἢ - 

ἐξεστρατευμένων" ἀποπέμπουσιν οὖν αὐτὸν πρὶν ἀκοῦσαι καὶ ἐκχέ- 
[ 

λενον ἐχτὸς ὅρων εἶναι αὐϑημερόν, τό τε λοιπὸν ἀναχωρήσαντας 
δ. τν : ,’ μ “- » ’ ᾿ , 

ἐπι τὰ σφέτερα αὐτῶν, ἣν τι βούλωνται, πρεσβεύεσϑαι. ξυμπὲμ. 
’ ΄ ’ 2 Ἵ σ Α Ἔ - ᾿ 3 ε ᾿Ὶ 

πουσί τὲ τῷ ιελησίππῳ ἀγωγούς, ὁπὼς μηδενὶ ξυγγένηται. ὃ. ὁ δὲ 
» . 3.σ'5Φ -" «ς ’ » ’ Α Υ͂ 3 ’ 

ἐπειδὴ ἐπὶ τοῖς ὁρίοις ἐγένετο καὶ ἔμελλε διαλύσεσϑαι, τοσόνδε 
5 Ἁ 3 ’ σ΄ σ « « ’ »"Ὁ σ ͵ - 

εἰπὼν ἑπορεύετο ὁτι ἢἶδὲ ἡ ἡμέρα τοῖς Ελλησι μεγάλων κακῶν 
᾿ ᾿ ΄ Α 

ἄρξει. 4. ὡς δὲ ἀφίκετο ἐς τὸ στρατόπεδον καὶ ἔγνω ὁ ᾿Αρχίδα- 
σ « » -“ 3 , ] ΄ σ Γῆ. - 

μος ὅτι οἱ ᾿4ϑηναῖοι οὐδὲν πω ἐνδώσουσιν, οὕτω δὴ ἄρας τῷ στρα- 
- ΄, -“ - 4 

τῷ προὐχώρει ἐς τὴν γῆν αὐτῶν. ὅ. Βοιωτοὶ δὲ μέρος μὲν τὸ 
σφέτερον καὶ τοὺς ἱππέας παρείχοντο Πελοποννησίοις ξυστρατεύξιν, 

- ᾿ ’ὕ ᾽ , ᾽ ; Α - 5 ’ 

τοῖς δὲ λειπομένοις ἐς Πλαταιὰν ελϑόντες τὴν γῆν ἔδῃουν. 

ΧΠΙ. Ἔτι δὲ τῶν Πελοποννησίων ξυλλεγομένων τὲ ἐς τὸν ἰσϑ- 
ΠῚ Α 5» « - " Α Ρ] - Ν᾿ Α Ε] [2 - . 

μὸν καὶ ἐν ὁδῷ ὄντων, πρὶν ἐσβαλεῖν ἐς τὴν ᾿“ττικήν, Περικλῆς ὁ 
"»- , ᾿ Ἃ 3 , ’ ΓΑ ε " 
Ξανϑίππου στρατηγὸς ὧν ᾿ϑηναίων δέκατος αὐτός, ὡς ἔγνω 

ν » κ᾿ 5 ’ « ’ σ ν»" , » »- [ , Ἃ 

τὴν ἐσβολὴν ἐσομένην, ὑποτοπήσας, ὁτι ““Ιρχίδαμος αὐτῷ ξένος ὧν» 
΄ ΄ ν᾿ " ᾿ ΄ .- 

ἐτύγχανε, μὴ πολλάχις ἢ αὐτὸς ἰδίᾳ βουλόμενος χαρίζεσϑαι τοὺς 
- Α , Ω 

ἀγροὺς αὐτοῦ παραλίπῃ καὶ μὴ δῃώσῃ, ἢ καὶ “ακδδαιμονίων κελευ- 
- - « -»" - [ 

σάντων ἐπὶ διαβολῇ τῇ ἑαυτοῦ γένηται τοῦτο, ὥσπερ καὶ τὰ ἄγη 
ἐλαύνειν προεῖπον ἕνεκα ἐκείνου, προηγόρευε τοῖς ᾿ϑηταίοις ἐν τῇ 
᾽ ᾿ σ Ε ᾿, ᾿ , .«εὁ " ᾽ ᾿ ΦῸΗ “- 

ἐχχλησίᾳ ὅτι ᾿“ρχίδαμος μὲν οἱ ξένος εἴη, οὐ μέντοι ἐπὶ κακῷ γὲ 
- ΄, ᾿ ᾽ - Χ 

τῆς πόλεως γένοιτο, τοὺς δ᾽ ἀγροὺς τοὺς ἑαυτοῦ καὶ οἰκίας ἢν ἄρα 
μὴ δηώσωσιν οἱ πολέμιοι ὥσπερ καὶ τὰ τῶν ἄλλων, ἀφίησιν αὐτὰ 
δημόσια εἶναι, καὶ μηδεμίαν οἱ ὑποψίαν κατὰ ταῦτα γίγνεσϑαι. 

- ’, σ ν᾽ 

2. παρήνει δὲ καὶ περὶ τῶν παρόντων ἅπερ καὶ πρότερον, παρα- 
σκευάζεσϑαί τε ἐς τὸν πόλεμον καὶ τὰ ἐκ τῶν ἀγρῶν ἐσκομίζεσϑαι, 
ΓΝ , ᾿] » Ἑ , ) Ἁ ᾿ ΄ 5 , 2 

ἔς τὲ μάχην μὴ ἐπεξιέναι, ἀλλὰ τὴν πολιν ἐσελϑόντας φυλάσσειν, 
τ ἣ - 

καὶ τὸ ναυτικόν, ἧπερ ἰσχύουσιν, ἐξαρτύεσϑαι, τά τε τῶν ξυμμάχων 
διὰ χειρὸς ἔχειν, λέγων τὴν ἰσχὺν αὐτοῖς ἀπὸ τούτων εἶναι τῶν χρη- 



ΜΑΣ 

ΠΥ ΟἾἸἈΨΑΏΕΙΝ 7ὅ 

᾿ » ᾿ κ κ , - ; [ὦ Α ᾿ 

μάτων τῆς προσόδον, τὰ δὲ πολλὰ τοῦ πολέμου γνώμῃ καὶ χρημά- 

τῶν περιουσίᾳ κρατεῖσϑαι. 8. ϑαρσεῖν τὸ ἐχέλευε, προσιόντων μὲν 
᾿ Α " - 

ἑξακοσίων ταλάντων ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ φύρου κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἀπὸ τῶν 
- , - ᾿ , ν - 

ξυμμάχων τῇ πόλει, ἄνευ τῆς ἄλλης προσόδου, ὑπαρχόντων δὲ ἐν τῇ 
᾽, ᾿ , ᾿ 

ἀκροπόλει ἔτι τότε ἀργυρίου ἐπισήμου ἑξακισχιλίων ταλάντων" τὰ 
ω ᾷ 2 ἝἜ. " 

γὰρ πλεῖστα τριακοσίων ἀποδέοντα μύρια ἐγένετο, ἀφ᾽ ὧν ἔς τὲ τὰ 
, - 3 ΜΝ ᾿ » » ’ Α » ’ 

προπύλαια τῆς ἀκροπόλεως καὶ τἄλλα οἰκοδομήματα καὶ ἐς Ποτί- 
Ν , ᾿ ᾿ 

δαιαν ἀπανηλώϑη" 4. χωρὶς δὲ χρυσίου ἀσήμου καὶ ἀργυρίου ἕν τὲ 
᾿ ΠΝ 5.. 7 δὶ , δ΄. « ν ’ ,  Υ̓ 

ἀναϑήμασιν ἰδίοις καὶ δημοσίοις, καὶ ὅσα ἱερὰ σχεύη περί τὲ τὰς 
.) ᾿ - Α - 

πομπὰς καὶ τοὺς ἀγῶνας, καὶ σκῦλα Μηδικὰ καὶ εἴ τι τοιουτότρο- 
με ᾽ ν ΄ ᾿ ᾿ ν 

πον, οὐκ ἐλάσσονος ἣν ἢ πεντακοσίων ταλάντων. ὅ. ἔτι δὲ καὶ τὰ 
» -" » - ’, Ὥ 

ἐκ τῶν ἄλλων ἱερῶν προσετίϑει χρήματα οὐκ ὀλίγα, οἷς χρήσεσϑαι 
ἃ -. Ν - - - «ὦ 

αὐτούς, καὶ ἣν πάνυ ἐξείργωνται πάντων, καὶ αὐτῆς τῆς ϑεοῦ τοῖς 
᾽ ᾿ “ 

περιχειμένοις χρυσίοις " ἀπέφαινε δ᾽ ἔχον τὸ ἄγαλμα τεσσαράκοντα 
ϑ , 

τάλαντα σταϑμὸν χρυσίου ἀπέφϑου καὶ περιαιρετὸν εἶναι ἅπαν. 
ψ, ᾿" ᾿ - - 

χρησαμένους τὲ ἐπὶ σωτηρίᾳ ἔφη χρῆναι μὴ ἐλάσσω ἀντικαταστῆσαι 
᾽, ΄ ᾿ Ἔ σ Ε] ᾿ ΕΣ Ἷ « ’ ἫΣ 

πάλιν. Ὁ. χρήμασι μὲν οὖν οὕτως ἐθϑάρσυνεν αὐτούς, ὁπλίτας δὲ 
οἴ Ἷ - - - 

τρισχιλίους καὶ μυρίους εἶναι ἄνευ τῶν ἐν τοῖς φρουρίοις καὶ τῶν 
᾿ ᾿) - ΄ 

παρ᾽ ἔπαλξιν ἑξακισχιλίων καὶ μυρίων. 7. τοσοῦτοι γὰρ ἐφύλασσον 
Α -« ΄ ῥ ΄ - 

τὸ πρῶτον ὁπότε οἱ πολέμιοι ἐσβάλόιεν, ἀπό τὲ τῶν πρεσβυτάτων 
Α - ’ Ἁ σ - “- - ι 

καὶ τῶν νεωτάτων, καὶ μετοίκων ὅσοι ὁπλῖται ἦσαν. τοῦ τε γὰρ 
- ΄ Ἁ ΄ Ν 

Φαληρικοῦ τείχους στάδιοι ἦσαν πέντε καὶ τριάκοντα πρὸς τὸν 
, αὐ τ τΝ κ᾿ -» “ μ 

πύχλον τοῦ ἄστεος, καὶ αὐτοῦ τοῦ κύκλου τὸ φυλασσόμενον τρεῖς 
" Σ ΄ ͵ὐνὉ ΔὉ ᾿ 2 "μα τ ’ κι ᾿ τὸ 

παι τεσσαραχοντα ἔστι δὲ αὑτοῦ ὁ και ἀφύλακτον η», ΤΌ μετᾶαςυ 
- -" ν᾿ - - ᾿ ᾿ εἰ ’ὕ; κ ΑΥ 

τοῦ τε μαχροῦ καὶ τοῦ Φαληρικοῦ. τὰ δὲ μακρὰ τείχη πρὸς τὸν 

Πειραιᾶ τεσσαράκοντα σταδίων, ὧν τὸ ἔξωϑεν ἐτηρεῖτο᾽ καὶ τοῦ 
- ᾿ ᾿ ’ ι 

Πειραιῶς ξὺν Ἡουνυχίᾳ ἑξήκοντα μὲν σταδίων ὁ ἅπας περίβολος, 
, » -ἮπῚ σ ΄ « Λ δ τ ἙΝ , 

τὸ δ᾽ ἐν φυλακῇ ἦν ἥμισυ τούτου. 8. ἱππέας δ᾽ ἀπέφαινε διακο- 
, Ἁ ’ ᾿ « --᾽’ «- ’, Ν ᾿ ’, 

σίους καὶ χιλίους ξὺν ἱπποτοξόταις, ἑξακοσίους δὲ καὶ χιλίους 
τοξότας, καὶ τριήρεις τὰς πλοΐμους τριακοσίας. 9. ταῦτα 

Ἁ Θ - ] ’ ν τ 3 ΄ ΄ ’ σ 

γὰρ ὑπῆρχεν ᾿ϑηναίοις, καὶ οὐκ ἐλάσσω ἕκαστα τούτων, ὅτε 
ἐν Ε] ᾿ } - Υ , ΝΥ ἢ (δὲ ᾿ 

ἡ ἐσβολὴ τὸ πρῶτον ἔμελλε Πελοποννησίων ἔσεσϑαι, καὶ ἐς τὸν 
" κ᾿ . Ὁ ΄ τς 

πόλεμον καϑίσταντο. ἔλεγε δὲ καὶ ἄλλα οἷάπερ εἰώϑει Περικλῆς ἐς 
ἀπόδειξιν τοῦ περιέσεσϑαι τῷ πολέμῳ. ΧΤΥ͂. οἱ δὲ ᾿“ϑηναῖοι 
» , ΙΝ , - - Ξ 

ἀκούσαντες ἀνεπείϑοντό τε, καὶ ἐσεκομίζοντο ἐκ τῶν ἀγρῶν παῖδας 
" -" " ᾿. " ᾿ Φ' - 

μαὶ γυναῖκας, καὶ τὴν ἄλλην κατασκευὴν ἡ κατ᾽ οἶκον ἐγρῶντο, καὶ 
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᾿ - » ΕῚ - » ᾿ ᾿ , ᾿ Α 

αὐτῶν τῶν οἰκιῶν καϑαιροῦντες τὴν ξύλωσιν" πρόβατα δὲ καὶ 
ς ͵ ᾽ ᾿ " , ᾿ς, σι . , ἃ Ὁ 
ὑποζύγια ἐς τὴν Εὔβοιαν διεπέμψαντο και ἐς τὰς νήσους τὰς ἐπικει- 

, - ν Ε] - Ἁ Α Ἀ 8 9 , Α ν 3 

μένας. 2. χαλεπῶς δὲ αὐτοῖς διὰ τὸ ἄει εἰωϑέναι τοὺς πολλοὺς ἕν 
ἄς - - ΄ 5 .δ 

τοῖς ἀγροῖς διαιτᾶσϑαι ἡ ἀνάστασις ἐγίγνετο. ΧΎ. ξυνεβεβήκει δὲ 
Ε ἣ - , 3 ’ « “ 3 ὔ - 5. ἃ ι 

ἀπὸ τοῦ πάνυ ἀρχαίου ἑτέρων μᾶλλον ᾿“Ιϑηναίοις τοῦτο. ἐπὶ γὰρ 
’, Α - ΄ ’ ἘΡΧΕῚ!Ψ ΝῚ 2 ’ 3“... ) 

Κέχροπος καὶ τῶν πρώτων βασιλέων ἡ ᾿Αττικὴ ἐς Θησέα ἀεὶ κατὰ 
- -" Ν " Ἁ ’ὔ 

πόλεις φκεῖτο, πρυτανεῖά τὲ ἔχουσα καὶ ἄρχοντας, καὶ ὁπότε μή τι 
; ΩΣ Ὄ Δ ΄ ᾿ Α ’, 2 Ε] τ ΙΝ 

δείσειαν, οὐ ξυνήδσαν βουλευσόμενοι ὡς τὸν βασιλέα, ἀλλ᾽ αὗτοι 
΄ Α , 

ἕκαστοι ἐπολιτεύοντο καὶ ἐβουλεύοντο" καί τινες καὶ ἐπολέμησάν 
δ - ν Α ᾽ ,ὔ - ᾽ ’ ᾿ - , 

ποτὲ αὐτῶν, ὡσπὲρ καὶ ᾿Ελευσίνιοι μετ Εὐμόλπου πρὸς Ἐρεχϑεα. 
Α » -“ - Α 

2. ἐπειδὴ δὲ Θησεὺς ἐβασίλευσε, γενόμενος μετὰ τοῦ ξυνετοῦ καὶ 
, Α ΄ - 

δυνατὸς τά τὲ ἄλλα διεκόσμησε τὴν χώραν, καὶ καταλύσας τῶν 
" ᾿ ,ὔ ΄ ᾿ (4 3 ’ 5» ν - ’ 

ἄλλων πόλεων τά τε βουλευτήρια καὶ τὰς ἀρχᾶς, ἐς τὴν νῦν πόλιν 
ΑᾺ ΄- ν - Ω 

οὖσαν, ἕν βουλ εὐτήριον ἀποδείξας καὶ πρυτανεῖον ξυνῴκισε πάντας, 
καὶ νεμομένους τὰ αὑτῶν ἑκάστους ἅπερ καὶ πρὸ τοῦ ἤνάγκασε μιᾷ 
πόλει ταύτῃ χρῆσϑαι, ἣ ἁπάντων ἤδη ξυντελούντων ἐς αὐτήν, μεγά- 

λη γενομένη παρεδόϑη ὑπὸ Θησέως τοῖς ἔπειτα" καὶ ξυνοίκια ἐξ 
᾽ , 3 - " Α - - - « , - - 

ἐχείνου ᾿ϑηναῖοι ἔτι καὶ νῦν τῇ ϑεῷ ἑορτὴν δημοτελῆ ποιοῦσι. 
᾿ ν - Ἵ ΄ ᾿ Α Α 

9. τὸ δὲ πρὸ τούτου ἡ ἀκρόπολις ἡ νῦν οὖσα πόλις ἦν, καὶ τὸ ὑπ 
, “ ᾿ ΄ , 

αὐτὴν πρὸς νότον μάλιστα τετραμμένον. 4. τεχμήριον δέ" τὰ γὰρ 
« ν » Ἄν, σὰν - ᾿} δ να 4 ΑΝ Ε] γ. . » μ᾽ 

ἱερὰ ἐν αὐτῇ τῇ ἀκροπόλει καὶ ἄλλων ϑεῶν ἐστι, καὶ τὰ ἔξω πρὸς 

τοῦτο τὸ μέρος τῆς πόλεως μᾶλλον ἵδρυται, τό τε τοῦ Διὸς τοῦ 
᾿Ολυμπίου, καὶ τὸ Πύϑιον, καὶ τὸ τῆς Γῆς, καὶ τὸ ἐν Αίμναις 4ιο- 

ἢ “- ΄ » νύσου, ᾧ τὰ ἀρχαιότερα Διονύσια τῇ δωδεκάτῃ ποιεῖται ἐν μηνὶ. 
Ε “- σ ν " - 

᾿Ινϑεστηριῶνι, ὥσπερ καὶ οἱ ἀπ᾿ ᾿4ϑηναίων ἤϊωνες ἔτι καὶ νῦν 
, σ ν " ἣ « 5" , ᾽ » Ν - 

νομίζουσιν. ὅ. ἵδρυται δὲ καὶ ἄλλα ἱερὰ ταύτῃ ἀρχαῖα. καὶ τῇ 
’ - - ΝῚ - σ΄ 

κρήνῃ τῇ νῦν μὲν τῶν τυράννων οὕτω σκευασάντων ᾿Εννεαχρούνῳ 
« “« - “- - ΄ 5" ε καλουμένῃ, τὸ δὲ πάλαι φανερῶν τῶν πηγῶν οὐσῶν Καλλιῤῥύῃ 

ὧν ομασμένῃ, ἐκείνῃ τε ἐγγὺς οὔσῃ τὰ πλείστου ἄξια ἐχρῶντο, καὶ 
γῦν ἔτι ἀπὸ τοῦ ἀρχαίου πρό τε γαμικῶν καὶ ἐς ἄλλα τῶν ἱερῶν 
γνομίζεται τῷ ὕδατι χρῆσϑαι. θ. καλεῖται δὲ διὰ τὴν παλαιὰν ταύτῃ 

᾿ ,»(ἃ ᾽ , ’ “«- Ν δ. ΆΣ , ΄ 

κατοίχησιν, καὶ ἡ ἀκρόπολις μέχρι τοῦδε ἔτι ὑπ ᾿ϑηναίων πόλις. 
“ Η ν » ΧΥῚ. τῇ τε οὖν ἐπὶ πολὺ κατὰ τὴν χώραν αὐτονόμῳ οἰκήσει μετεῖ- 

2 - ν - χον οἱ ᾿ϑηναῖοι, καὶ ἐπειδὴ ξυνῳκίσϑησαν, διὰ τὸ ἔϑος, ἐν τοῖς 
3 -" σ -" Ι - σ [ν᾿ 

ἀγροῖς ὅμως οἱ πλείους τῶν ἀρχαίων καὶ τῶν ὕστερον μέχρι τοῦδε 
’ ΄ 

τοῦ πολέμου πανοικησίᾳ γενόμενοί τὲ καὶ οἰκήσαντες οὐ ῥᾳδίως τὰς 
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γ᾿ » - » Φ᾿ ἂν 

μεταναστάσεις ἐποιοῦντο, ἄλλως τε καὶ ἄρτι ἀνειληφύτες τὰς κα- 
. ον ΄ 2 κ΄ οὐ ᾿ κ .-» . 

τασχευὰς μετὰ τὰ ηδικά" ὦ. ἐβαρύνοντο δὲ καὶ χαλεπῶς ἔφερον 
᾿ ν νὰ } “ -" - 

οἰκίας τὲ καταλιπόντες καὶ ἱερά, ἃ διὰ παντὸς ἦν αὐτοῖς ἐκ τῆς 
κατὰ τὸ ἀρχαῖον πολιτείας πάτρια, δίαιτάν τε μέλλοντες μεταβάλ- 

᾿ κ "Ἃ , - 32 , 

λειν, καὶ οὐδὲν ἄλλο ἢ πόλιν τὴν αὑτοῦ ἀπολείπων ἕχαστος. 
ΧΎΙΠΙ. ἐπειδή τε ἀφίκοντο ἐς τὸ ἄστυ, ὀλίγοις μέν τισιν ὑπῆρχον 

Ἁ Ω ᾿ 

οἰκήσεις καὶ παρὰ φίλων τινὰς ἢ οἰκείων καταφυγή, οἱ δὲ πολλοὶ τά 
" - , » - 

τὲ ἔρημα τῆς πόλεως ᾧκησαν, καὶ τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ἡρῷα πάντα, 
Ι - » ’ ν “ἄνα ’ Ἁ δ »Ἅ ᾿ 

πλὴν τῆς ἀκροπόλεως καὶ τοῦ ᾿Ελευσινίου καὶ εἴ τι ἄλλο βεβαίως 
" ᾽ 4 . Ἷ, 4 φ' δ ; ΕΣ , « 

κλειστὸν ἢν τὸ τὲ ΠΠελασγικὸν καλούμενον τὸ ὑπὸ τὴν ἀκρόπολιν, ὃ 
Α ΄ ΒΘ - πὶ 

καὶ ἐπάρατόν τε ἦν μὴ οἰκεῖν καί τι καὶ Πυϑικοῦ μαντείου ἀκροτε- 
λεύτιον τοιόνδε διεκώλυε, λέγον ὡς 

κ κ ᾽ κ Ε 
τὸ ΠΙἼελασγικὸν ἀργὸν ἄμεινον, 

σ διὸ - - 3 ; ΕΗ ΄ , -" ᾿ 

ὅμως ὑπὸ τῆς παραχρῆμα ἀνάγκης ἐξῳκήϑη. Ὁ, καί μοι δοκεῖ τὸ 
- 2 ’, - “ ἍἋ ν 

μαντεῖον τοὐναντίον ξυμβῆναι ἢ προσεδέχοντο᾽ οὐ γὰρ διὰ τὴν 
παράνομον ἐνοίχησιν αἱ ξυμφοραὶ γενέσϑαι τῇ πόλει, ἀλλὰ διὰ τὸν 

͵ - , τ , ν᾿ - 
πόλεμον ἡ ἀνάγκη τῆς οἰχήσεως, ὃν οὐκ ὀνομάζον τὸ μαντεῖον προή- 

δὲι μὴ ἐπ ἀγαϑῷ ποτε αὐτὸ κατοιχισϑησόμενον. ὃ. κατεσκευά- 
᾿Ὶ --Ὕ - - Α 

σαντο δὲ καὶ ἐν τοῖς πύργοις τῶν τειχῶν πολλοὶ καὶ ὡς ἕκαστός που 
3 ’ ] Ἁ ᾿᾿ ’ ’ Ε] Ἁ « , 3 ἂν ΟΡ 

ἐδύνατο" οὐ γὰρ ἐχώρησε ξυνελϑόντας αὐτοὺς ἡ πόλις. ἀλλ᾿ ὕστερον 
μῚ - »" 

δὴ τά τε μακρὰ τείχη ῴκησαν κατανειμάμενοι καὶ τοῦ Πειραιῶς τὰ 
- ΄ σ - ’ 

πολλά. 4. ἅμα δὲ καὶ τῶν πρὺς τὸν πόλεμον ἥπτοντο, ξυμμάχους 
-" Α - , 

τε ἀγείροντες καὶ τῇ Πελοποννήσῳ ἑκατὸν νεῶν ἐπίπλουν ἐξαρτύον»- 
τορι Ἂς τες. χαὶ οἱ μὲν ἐν τούτῳ παρασκευῆς ἦσαν. 

- “." 

ΧΥΠΙ. Ὃ δὲ στρατὸς τῶν Πελοποννησίων προϊὼν ἀφίκετο 
“ Ε “- ΕΣ ὥ. 4 “- [ - " Ε - δ. »Ὲ 

τῆς ᾿Αττικῆς ἐς Οἰνόην πρῶτον, ἥπερ ἔμελλον ἐσβαλεῖν. καὶ ὡς 
- ’ὔ 

ἐχαϑέζοντο, προσβολὰς παρεσκευάζοντο τῷ τείχει ποιησόμενοι μηχα- 
-" Ἁ » Ἄ « ες Ἂ 8 Ἥ Ε , ᾽ - 

γναῖς τε καὶ ἄλλῳ τρύπῳφ'᾽ Φ. ἡ γὰρ Οἰνόη οὐσὰ ἐν μεϑορίοις τῆς 
- Ἁ Α, "Ἶ -« ’ ς 4 

᾿Αττικῆς καὶ Βοιωτίας ἐτετείχιστο, καὶ αὐτῷ φρουρίῳ οἱ ᾿4ϑη- 
“ - ᾽, ᾽ : 

ψαῖοι ἐχρῶντο ὁπότε πόλεμος καταλάβοι. τάς τε οὐν προσβολὰς 
ὯΣ “΄ ΝΑ 5 , , - πον εὶ 5. 4 

ηὐτρεπίζοντο καὶ ἄλλως ἐνδιέτριψαν χρόνον περὶ αὐτήν. ὃ. αἰτίαν 
"] 3 ’, 2 , τ 2. 5 3 “« “« πων -" 

τε οὐκ ἐλαχίστην ᾿Αρχίδαμος ἔλαβεν ἀπ αὑτοῦ, δοκῶν καὶ ἕν τῇ 
- - "» - 3 ’ 5 ’ 

ξυναγωγῇ τοῦ πολέμου μαλακὸς εἶναι καὶ τοῖς Α΄ϑηναίοις ἐπιτή- 
“ ΞΞ ᾽ , , ε 

δειος, οὐ παραινῶν προϑύμως πολεμεῖν" ἐπειδὴ τὲ ξυνελέγετο ὃ 
» - ’ ᾿ ᾿ ᾿ 2 

στρατύς, ἥ τε ἐν τῷ ἰσϑμῷ ἐπιμονὴ γενομένη καὶ κατὰ τὴν ἄλλην 
, ε ΄ , » ᾿ 416 4 - παν 

πορείαν ἡ σχολαιότης διέβαλεν αὐτόν, μάλιστα δὲ ἡ ἕν τῇ Οἰνόῃ 
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δὶ χεΡ « .) ΕΙ -" 5 » 3 - 8 ᾿ 

ἐπίσχεσις. 4. οἱ γὰρ ᾿“ϑηναῖοι ἐσεκομίζοντο ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ͵ 
Ν ϑῳ ἢ « ’ 39 , Ἃ , ’ 

καὶ ἐδόκουν οἱ Πελοποννήσιοι ἐπελϑόντες, ἂν διὰ τάχους πᾶντα 
᾿Υ̓ "» -" 5 Α Ἁ , 3 ’ , 3 ΄ 

ἔτι ἔξω καταλαβεῖν, εἰ μὴ διὰ τὴν ἐκείνου μέλλησιν, ὅ. ἐν τοιαύτῃ 
Ἁ » ΑΝΑΝ 1 ᾿ Α 3 ’ ε} - ’ « ᾿ 

μὲν ὀργῇ ὁ στρατὸς τὸν ᾿Αρχίδαμον ἐν τῇ καϑέδρᾳ εἶχεν. ὁ δὲ προσ- 
- - “ " 

δεχόμενος, ὡς λέγεται, τοὺς ᾿“ϑηναίους τῆς γῆς ἔτι ἀκεραίου οὔσης, 
΄ - ᾿ -» - 

ἐνδώσειν τι καὶ κατοχνήσειν περιιδεῖν αὐτὴν τμηϑεῖσαν, ἀνεῖχεν. 
δ - » ν - 5ῳ. ἡ ᾿ 

ΧΙΝ,. ἐπειδὴ μέντοι προσβαλόντες τῇ Οἰνόῃ καὶ πᾶσαν ἰδέαν πειρα- 
» 5» , «ς -" . 3 -“ 2 ᾿ » ᾿ 

σαντες, οὐκ ἐδύναντο ἑλεῖν, οἵ τὲ ᾿΄ϑηναῖοι οὐδὲν ἐπεκηρυκεύοντο, 
σ΄ " « ’ 3. 2 αν} Α 4 5 ; - 3 ᾿ 

οὕτω δὴ ὁρμήσαντες ἀπ᾽ αὐτῆς μετὰ τὰ ἐν Πλαταίᾳ τῶν ἐσελϑοὸν- 
᾿ -" - , Ι 

τῶν Θηβαίων γενόμενα ἡμέρᾳ ὀγδοηκοστῇ μάλιστα, τοῦ ϑέρους καὶ 
- , 3 ΄ 5 ’ » ἢ 3 , ῦ «ς -" ἘΣ ’ 

τοῦ σίτου ἀκμάζοντος, ἐσέβαλον ἐς τὴν ᾿Αττικήν" ἡγεῖτο δὲ ᾿αρχί- 
᾿ ΄ 

δαμος ὁ Ζευξιδάμου, “Ζακεδαιμονίων βασιλεύς. 2. καὶ καϑεζόμενοι 
" - -» ᾿ ᾽ , " ’ 

ἔτεμνον πρῶτον μὲν ᾿Ελευσῖνα καὶ τὸ Θριάώσιον πεδίον, καὶ τροπήν 
“ὦ. 9 ’ « ᾽ ᾿" Ν « Γ , 5 , 

ζινα τῶν ᾿ϑηναίων ἱππέων περὶ τοὺς ἹΡείτους καλουμένους ἐποιή- 
" 5 ’ 3 ξοδιδωὶ ΠΡ κ᾿ ΕΆΜῃᾳΨΙ, " ν 

σαντο. ἔπειτα προὐχώρουν ἕν δεξιᾷ ἔχοντες τὸ “ἰγάλεων ὁρος διὰ 
- “ ζ 9 - 

Κρωπειᾶς, ἕως ἀφίκοντο ἐς ̓ “χαρνάς, χωρίον μέγιστον τῆς ᾿Αττικῆς 
- ᾿Ὶ " 

τῶν δήμων καλουμένων. καὶ καϑεζόμενοι ἐς αὐτὸ στρατόπεδόν τὲ 
» , , " 5 , " , δ ἐποιήσαντο χρόνον τὲ πολὺν ἐμμείναντες ἔτεμνον... ΧΧ, γνώμῃ δὲ 

- ὦ Ἁ ΡῚ ᾿ Ψ' ν ᾽ ν [ 3 , 

τοιᾷδε λέγεται τὸν ᾿Αρχίδαμον περί τὲ τὰς ᾿“ἰχαρνὰς ὡς ἐς μάχην 

ταξάμενον μεῖναι, καὶ ἐς τὸ πεδίον ἐκείνῃ τῇ ἐσβολῇ οὐ καταβῆναι. 
2. τοὺς γὰρ ᾿4ϑηναίους ἤλπιζεν ἀκμάζοντάς τε νεότητι πολλῇ, καὶ 

, " “Ἃ 

παρεσχευασμένους ἐς πόλεμον ὡς οὕπω πρότερον, ἰσως ἂν ἐπεξελ- 
- " Α “ Ε] Ἃ -» “- ΄ Ε] κ - 5: σοὰν 

Θεῖν, καὶ τὴν γῆν οὐκ ἂν περιιδεῖν τμηϑῆται. ὅ. ἐπειδὴ οὖν αὐτῷ 
- Α , - 

ἐς ᾿Ελευσῖνα καὶ τὸ Θριάσιον πεδίον οὐκ ἀπήντησαν, πεῖραν ἔποι- 
-᾿ " ν᾿ ᾿Η͂ .. , ϑ)νΆ Ό᾿ 3 [2 " " εἴτο, περὶ τὰς ᾿“'Ιχαρνὰς καϑήμενος, εἰ ἐπεξίασιν: 4. ἅμα μὲν γὰρ 

9. -Ὦ -» - « 

αὐτῷ ὁ χῶρος ἐπιτήδειος ἐφαίνετο ἐνστρατοπεδεῦσαι, ἅμα δὲ καὶ οἱ 
᾿Αχαρνῆς μέγα μέρος ὄντες τῆς πόλεως, τρισχίλιοι γὰρ ὁπλῖται 
ΒΕ Ε] ’ » ΄ Ἁ ’ ; » Ε 

ἐγένοντο, οὐ περιόψεσϑαι ἐδόκουν τὰ σφέτερα διαφϑαρέντα, ἀλλ 
.« Ά ’ ’ , .-» , 

ὁρμήσειν καὶ τοὺς πάντας ἐς μάχην. εἴ τὲ καὶ μὴ ἐπεξέλϑοιεν ἐκείνῃ 
«» «Κ - .«» - 3 ’ » 5» Α σ Α , 

τῇ ἐσβολῇ οἱ ᾿ϑηναῖοι, ἀδεέστερον ἤδη ἐς τὸ ὕστερον τὸ πεδίον 

τεμεῖν καὶ πρὸς αὐτὴν τὴν πόλιν χωρήσεσϑαι" τοὺς γὰρ ᾿Α΄χαρνέας 
᾽ » " ι 
ἐστερημένους τῶν σφετέρων οὐχ ὁμοίως προϑύμους ἔσεσϑαι ὑπὲρ 
τῆς τῶν ἄλλων κινδυνεύειν, στάσιν δὲ ἐνέσεσϑαι τῇ γνώμῃ. ὅ. τοι- 

, ᾿ , 5 , ε " 3 " μ 
αὐτῃ μὲν διανοίᾳ ὁ ᾿“Ιρχίδαμος περὶ τὰς ᾿“Ιχαρνὰς ἣν. 

γχτ - - » Ἢ ΧΧΙ. ᾿»",ϑηναῖοι δέ, μέχρι μὲν οὗ περὶ ᾿Ελευσῖνα καὶ τὸ Θριά- 
». " Ὶ καὶ ᾽ 

σιον πεδίον ὃ στρατὸς ἦν, καί τινα ἐλπίδα εἶχον ἐς τὸ ἐγγυτέρω 
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ἂν κῷ ν᾿ 4.) ’ ᾿ ͵ Α Ὰ 
αὑτοὺς μὴ προϊέναι, μεμνημένοι καὶ Πλειστοάναχτὰ τὸν Παυσανίου 

σ - - 5 - 

«Ἱακεδαιμονίων βασιλέα, ὅτε ἐσβαλὼν τῆς ᾿Αττικῆς ἐς ᾿Ελευσῖνα 
Ἂ ,ὔ “-ς ’ ᾿ “ “ ’ ’ 

καὶ Θρίωζε στρατῷ Πελοποννησίων, πρὸ τοῦδε τοῦ πολέμου τέσ- 
᾿" ᾿ Ζ Α - 

σαρσι καὶ δέκα ἔτεσιν, ἀνεχώρησε πάλιν, ἐς τὸ πλεῖον οὐκέτι προελ- 
ΠΩΣ διὰνδὲ δ" "ΕΣ ΕΑ ἊΣ ΞΕ δόξ "ἢ 

ὧν" διὸ δὴ καὶ ἡ φυγὴ αὐτῷ ἐγένετο ἐκ Σπάρτης, δόξαντι χρή- 
- Α ᾽ , ἦ 3 νων ν 2 ᾿ - 

μασι πεισϑῆναι τὴν ἀναχώρησιν" 2. ἐπειδὴ δὲ περὶ ᾿“Ιχαρνὰς εἶδον 
" - 

τὸν στρατὸν ἑξήκοντα σταδίους τῆς πόλεως ἀπέχοντα, οὐκέτι ἀνα- 
σχετὸν ἐποιοῦντο, ἀλλ᾽ αὐτοῖς, ὡς εἰχός, γῆς τεμνομένης ἐν τῷ ἐμφα- 

- 5 

νεῖ, ὃ οὔπω ἑωράκεσαν οἵ γε νεώτεροι, οὐδ᾽ οἱ πρεσβύτεροι πλὴν τὰ 
Α -»" , Ἁ - 

Μηδιχά, δεινὸν ἐφαίνετο, καὶ ἐδόκει τοῖς τε ἄλλοις καὶ μάλιστα τῇ 
ἴς ΝῚ -“ 

ψεύτητι ἑπεξιέναι καὶ μὴ περιορᾶν. κατὰ ξυστάσεις τὲ γιγνόμενοι ἐν 
““ΥἿ ᾿ Ἰ « ν , ᾿ ἴς « , Ε 5 - 

πολλῇ ἔριδι ἤσαν, οἱ μὲν κελεύοντες ἐξιέναι, οἱ δὲ τινὲς οὐκ ξῶντες. 
΄ Ἵ τ - 

9. χρησμολόγοι τε ἦδον χρησμοὺς παντοίους, ὧν ἀκροᾶσϑαι ὡς 
ἕκαστος ὥργητο. οἵ τὲ ᾿ΑΙχαρνῆς οἰόμενοι παρὰ σφίσιν αὐτοῖς οὐκ 
ἐλαχίστην μοῖραν εἶναι ᾿4ϑηναίων, ὡς αὐτῶν ἡ γῆ ἐτέμνετο, ἐνῆγον 

τὴ» ἔξοδον μάλιστα. παντί τὲ τρύπῳ ἀνηρέϑιστο ἡ πόλις καὶ τὸν 
΄ - δε γἱ " 

Περικλέα ἐν ὀργῇ εἶχον, καὶ ὧν παρήνεσε πρότερον ἐμέμνηντο οὐ- 
σ Α Δ ᾽ 

δέν, ἀλλ᾿ ἐκάκιζον ὅτι στρατηγὸς ὧν οὐκ ἐπεξάγοι, αἴτιόν τὲ σφίσιν 
Ἕ ᾿ - - 

ἐνόμιζον πάντων ὧν ἔπασχον. ΧΧΗ, Περικλῆς δὲ ὁρῶν μὲν αὐὖ- 
Ν ᾿ - 

τοὺς πρὺς τὸ παρὸν χαλεπαίνοντας καὶ οὐ τὰ ἄριστα φρονοῦντας, 
- - - 

πιστεύων δὲ ὀρϑῶ- γιγνώσχειν περὶ τοῦ μὴ ἐπεξιέναι, ἐκκλησίαν τε 
Ἴ » , » “ ».. τ΄ 5.7 “- “ΒΞ 6: ᾿ς νρ π 

οὐκ ἑποίει αὐτῶν οὐδὲ ξύλλογον οὐδένα, τοῦ μὴ ὀργῇ τι μᾶλλον ἢ 
΄ ’ 3... - Ψ, [ 2 ᾽, Ἁ 5. ΑΚ 

γνώμῃ ξυνελϑόντας ἐξαμαρτεῖν, τήν τὲ πόλιν ἐφύλασσε καὶ δι᾿ ἧσυ- 
σ . ΄ 

χίας μάλιστα ὅσον ἐδύνατο εἶχεν. 2. ἱππέας μέντοι ἐξέπεμπεν ἀεί, 

τοῦ μὴ προδρόμους ἀπὸ τῆς στρατιᾶς ἐσπίπτοντας ἐς τοὺς ἀγροὺς 
- ΄ » ν᾿ ’ 

τοὺς ἐγγὺς τῆς πόλεως κακουργεῖν" καὶ ἱππομαχία τις ἐνεγένετο 
-" Ξ ’ “- ΕΙ ’ὔ ,» ΓἈπῚ - « ᾿’ Α 

βραχεῖα ἐν Φρυγίοις τῶν τε ᾿“Ιϑηναίων τέλει ἑνὶ τῶν ἱππέων καὶ 
- -“ ν “ τ ᾽ ᾿ 

Θεσσαλοῖς μετ αὐτῶν πρὸς τοὺς Βοιωτῶν ἱππέας, ἐν ἧ οὐκ ἔλασσον 
" «» - ο ’, , τ ’ - 
ἔσχον οἱ ᾿ϑηναῖοι καὶ Θεσσαλοί, μέχρι οὗ, προσβοηϑησάντων τοῖς 

- - - , - Ἢ » 

Βοιωτοῖς τῶν ὁπλιτῶν, τροπὴ ἐγένετο αὐτῶν, καὶ ἀπέϑανον τῶν 
- δ Ὶ 

Θεσσαλῶν καὶ ᾿Αϑηναίων οὐ πολλοί" ἀνείλοντο μέντοι αὐτοὺς 
Α ΄ Ἂς - , 

αὐϑημερὸν ἀσπόνδους. καὶ οἱ Πελοποννήσιοι τροπαῖον τῇ ὑστεραίᾳ 
" « Ν ’ σ - - : κ » 

ἔστησαν. 3. ἡ δὲ βοήϑεια αὑτὴ τῶν Θεσσαλῶν κατὰ τὸ παλαιὸν 
-" Α 

ξυμμαχικὸν ἐγένετο τοῖς ᾿Αϑηναίοις" καὶ ἀφίκοντο παρ᾽ αὐτοὺς 
“«Ἱαρισαῖοι, Φαρσάλιοι, Τ]αράσιοι, Κρανώνιοι, Πειράσιοι, Γυρτώ- 

ξὰ Θὸν χὰ . αἰλίν τὸ ἸουΝ κ᾿ , , Α 
νιοὶ, Φεραῖοι. ἡγοῦντο δὲ αὐτῶν ἐκ μὲν “αρίσης Πολυμήδης καὶ 



8ὃ0 ΘΟΥΚΥΔΙΖΔΟΥ͂ ΕΥ̓ΓΓΡΑΦΗ͂Σ. 

3 ᾿ - ν 

“ριστόνους, ἀπὸ τῆς στάσεως ἑκάτερος, ἐκ δὲ Φαρσάλου Μένων" 
κτ- μι ΙῚ -" ͵ » 

ἦσαν δὲ καὶ τῶν ἄλλων κατὰ πόλεις ἄρχοντες. 

ΧΧΠΙ. Οἱ δὲ Πελοποννήσιοι, ἐπειδὴ οὐκ ἐπεξήεοα» αὐτοῖς οἱ 
» - 5 ’ » 5 - 3 “« 5. ἡ - ᾿ 

««΄ϑηναῖοι ἐς μάχην, ἄραντες ἐκ τῶν ᾿“Ιχαρνῶν ἐδήουν τῶν δήμων 
- ’ Α 

τινὰς ἄλλους τῶν μεταξὺ Πάρνηϑος καὶ Βριλήσσου ὄρους. Ὡ. ὅν- 
- ᾿ 3 - » “2 “- .-} -»" » ’ὔ ἶ Ὁ Α - 

τῶν δὲ αὐτῶν ἐν τῇ γῇ, οἱ ᾿.“Ιϑηναῖοι ἀπέστειλαν τὰς ἑκατὸν ναῦς 
Ὶ ; . ΄ 3 ’ Ἐ [2 31. 3 

περὶ Πελοπόννησον ἄσπερ παρεσκευάζοντο, καὶ χιλίους ὁπλίτας ἐπ 
αὐτῶν καὶ τοξότας τετρακοσίους" ἐστρατήγει δὲ Καρκῖνός τε ὃ 
»- ᾽, Α ,ὔ πο , Ν , εἰς ’, 

Ξενοτίμου καὶ Πρωτέας ὁ ᾿Επικλέους καὶ Σωχρατης ὃ «Αντιγένους. 
᾿ κι Ὰ - - 

καὶ οἱ μὲν ἄραντες τῇ παρασκευῇ ταύτῃ περιέπλεον, 9. οἱ δὲ Πελο- 
΄ ΄ - -Ἤσ ’΄ 

ποννήσιοι χρόνον ἐμμείναντες ἐν τῇ «“ττικῇ ὅσου εἶχον τὰ ἐπιτήδεια 
᾽ ΄ : “- Ε] ες "Ὁ ΄ ΔΓ 
ἀνεχώρησαν διὰ Βοιωτῶν, οὐχ ἧπερ ἐσέβαλον" παριόντες δὲ ᾿ρω- 

Η ι - ῃ 4 Ν , ἃ ΄ » π᾿ ᾽ 
πὺν τὴν γῆν τὴν Πειραϊκὴν καλουμένην, ἣν νέμονται ρώπιοι ᾽“4ϑη- 

, . ’ 5 ’ 3 Γ ᾿ 3 ’ [2 

γαίων ὑπήκοοι, ἐδήωσαν. ἀφικόμενοι δὲ ἐς ΠΙἊελοποννησον διελύυϑη- 

σαν κατὰ πόλεις ἕκαστοι. 
᾿ - -" 

ΧΧΙΨ. ᾿“Ἰναχωρησάντων δὲ αὐτῶν οἱ ᾿“ϑηναῖοι φυλακὰς 
’ ν “- Α , ,΄ σ δι αν, ᾿ 

κατεστήσαντο κατὰ γῆν καὶ κατὰ ϑαάλασσαν, ὥσπερ δὴ ἔμελλον διὰ 
" -“ ν , - - 

παντὺς τοῦ πολέμου φυλάξειν" καὶ χίλια τάλαντα ἀπὸ τῶν ἐν τῇ 
ἀκροπόλει χρημάτων ἔδοξεν αὐτοῖς, ἐξαίρετα ποιησαμένοις, χωρὶς 
ϑέσϑαι, καὶ μὴ ἀναλοῦν, ἀλλ᾿ ἀπὸ τῶν ἄλλων πολεμεῖν" ἢν δέ τις 

εἴπῃ ἣ ἐπιψηφίσῃ κινεῖν τὰ χρήματα ταῦτα ἐς ἄλλο τι, ἣν μὴ οἱ 
β΄. ἃ - ΄ ᾽ 

πολέμιοι νηίτῃ στρατῷ ἐπιπλέωσι τῇ πόλει χαὶ δέῃ ἀμύνασϑαι, 
᾿ ἜΚ. - : 

ϑάνατον ζημίαν ἐπέϑεντο. 2. τριήρεις τὲ μετ᾽ αὐτῶν ἑκατὸν ἐξαι- 
ρέτους ἐποιήσαντο κατὰ τὸν ἐνιαυτὸν ἕκαστον τὰς βελτίστας, καὶ 

΄ » τ Α " - Ἃ - 

τριηράρχους αὐταῖς, ὧν μὴ χρῆσϑαι μηδεμιᾷ ἐς ἄλλο τι ἢ μετὰ τῶν 
- - νἋ 

χρημάτων περὶ τοῦ αὐτοῦ κινδύνου, ἢν δέῃ. 
» » ᾿ Ἁ 

ΧΧΥ͂. Οἱ δ᾽ ἐν ταῖς ἑκατὸν ναυσὶ περὶ Πελοπόννησον ᾿4ϑη- 
γαῖοι, καὶ Κερκυραῖοι μετ αὐτῶν, πεντήκοντα ναυσὶ προσβεβοηϑη- 

“ “Ὁ Γ 

κότες, καὶ ἄλλοι τινὲς τῶν ἐκεῖ ξυμμάχων, ἄλλα τε ἐκάκουν περιπλέ- 
οντες καὶ ἐς Μεϑώνην τῆς ““ακωνικῆς ἀποβάντες, τῷ τείχει προσέ- 

» ΠῚ - ᾿ δ} , ᾽ Ἔν " Α ΠῚ 
βαλον ὄντι ἀσϑενεῖ, καὶ ἀνϑρώπων οὐκ ἐνόντων. ὦ. ἔτυχε δὲ περὶ 

τοὺς χώρους τούτους Βρασίδας ὁ Τέλλιδος ἀνὴρ Σπαρτιάτης φρου- 
ρὰν ἔχων" καὶ αἰσϑόμενος ἐβοήϑει τοῖς ἐν τῷ χωρίῳ μετὰ ὁπλιτῶν 
« 7 ν Ἁ Α - 5 ’ « 9 

ἑχατόν. διαδραμὼν δὲ τὸ τῶν ᾿“ϑηναίων στρατόπεδον, ἐσκεδα- 
" ν.: - 

σμένον κατὰ τὴν χώραν καὶ πρὺς τὸ τεῖχος τετραμμένον, ἐσπίπτει ἐς 
᾿ ΄ ἢ, ὦ ’ " » -»"» ΣΉ Π] ’ὔ » ᾿ 

τὴν εϑωνην, καὶ ολίγους τινὰς ἐν τῇ ἐσδρομῇ ἀπολέσας τῶν μεϑ' 



ΝΒ. 11. ΟΑΡ. ΧΧΥΙ--ΧΧΥΤΙ]. 81 

ε “- ’ , Ν᾽, - 

δαυτοῦ, τήν τὲ πόλιν περιεποίησε, καὶ ἀπὸ τούτου τοῦ τολμήματος 
- - ᾿ Α ’ 3 [2 ᾿ ’ [ Ν 

πρῶτος τῶν κατὰ τὸν πόλεμον ἑπῃνέϑη ἐν «Σπάρτῃ. ὃ. οἱ δὲ 
-“ » ΟΥ̓ - 

᾿Α'ϑηναῖοι ἄραντες παρέπλεον, καὶ σχόντες τῆς ᾿Ηλείας ἐς Φειάν, 
᾿ “ κ᾿ δι Ν -» - 

ἐδήουν τὴν γῆν ἐπὶ δύο ἡμέρας, καὶ προσβοηϑήσαντας τῶν ἐκ τῆς 
, " ᾿ , κ -» πύκα ᾽ - 

κοίλης Πλιδος τριακοσίους λογάδας, καὶ τῶν αὐτόϑεν ἐκ τῆς περι- 
, 3 , “ 5 , 3 ᾿ Ἁ ’ ΄ 

οικίδος ᾿Ηλείων μάχῃ ἐκράτησαν. 4. ἀνέμου δὲ κατιόντος μεγάλου, 

χειμαζόμενοι ἕν ἀλιμένῳ χωρίῳ, οἱ μὲν πολλοὶ ἐπέβησαν ἐπὶ τὰς 
- Η͂ "ν 

ναῦς, καὶ περιέπλεον τὸν ᾿Ιχϑὺν καλούμενον τὴν ἄκραν ἐς τὸν ἐν τῇ 
Φειᾷ λιμένα " οἱ δὲ Μεσσήνιοι ἐν τούτῳ, καὶ ἄλλοι τινὲς οἱ οὐ δυνά- ' ᾿ πλρες 3 : 
μένοι ἐπιβῆναι κατὰ γῆν χωρήσαντες τὴν Φειὰν αἱροῦσι. ὅ. καὶ 
σ - Α 

ὕστερον αἵ τε νῆες περιπλεύσασαι ἀναλαμβάνουσιν αὐτοὺς καὶ ἐξανά- 
Α - ͵“ 

γονταῖ ἐκλιπόντες Φειάν, καὶ τῶν ᾿Ηλείων ἡ πολλὴ ἤδη στρατιὰ 
᾿ ἢ -» ᾿ 

προσεβεβοηϑήκει. παραπλεύσαντες δὲ οἱ ̓ 4΄ϑηναῖοι ἐπὶ ἄλλα χωρία 
ἐδήουν. 

Α - » ’΄ 

ΧΧΎΥΙ. Ὑπὸ δὲ τὸν αὐτὸν χρόνον τοῦτον οἱ ᾿“ϑηναῖοι τρια. 
- 5ω»ὔ " " , Α Ε , σ 

κουτὰ ναῦς ἐξέπεμψαν περὶ τὴν «“οχρίδα καὶ Εὐβοίας μὰ 
’ ᾿ 5» ’ ᾿ Ἧ 2 « χ ., « ’ ΤῈ Α 

φυλακὴν" ἐστρατήγει δὲ αὑτῶν Κλεοπομπος ὁ Κλεινίου. ὦ. καὶ 
-» ᾽ «-« Ν 

ἀποβάσεις ποιησάμενος τῆς τὲ παραϑαλασσίου ἔστιν ἃ ἐδήωσε καὶ 
τ. » " - ᾿ , 

Θρόνιον εἷλεν, ὁμήρους τε ἔλαβεν αὐτῶν, καὶ ἐν ̓ λόπῃ τοὺς βοηϑή- 
- ΄ 5 ’ 

σαντὰας «“Τοχρῶν μάχῃ ἐκράτησεν. 
ΧΧΎΙΙ. ᾿“νέστησαν δὲ καὶ «Αἰγινήτας τῷ αὐτῷ ϑέρει τούτῳ 

- ᾿ -" ν » 5 ’ 

ἐξ ἰίνης ᾿4Ιϑηναῖοι αὐτούς τε καὶ παῖδας καὶ γυναῖκας, ἐπικαλέ- 
- ν Α » 

σαντὲς οὐχ ἥκιστα τοῦ πολέμου σφίσιν αἰτίους εἶναι" καὶ τὴν Αγι- 
νὰν ἀσφαλέστερον ἐφαίνετο, τῇ Πελοποννήσῳ ἐπικειμένην, ἀὑτῶν 

᾿» Ακ ᾿ 2 ΡῚ --» 

πέμψαντας ἐποίκους ἔχειν. καὶ ἐξέπεμιψαν ὕστερον οὐ πολλῷ ἐς 
᾿-- 4 ᾿ ϑέυμος μι Ω » “- δὲ ον Κὲ ’ Ἐ « 4 

αὐτὴν τοὺς οἰκήτορας. ὦ. ἐκπεσοῦσι δὲ τοῖς “ΑΙ ἰγινήταις οἱ «1ακε- 
᾿ -» ᾿ , - ΄ Α 

δαιμόνιοι ἔδοσαν Θυρέαν οἰκεῖν καὶ τὴν γῆν νέμεσϑαι, κατά τὲ τὸ 
, σ - 5 Ἧ 4 , μὴ 

᾿ϑηναίων διάφορον καὶ ὅτι σφῶν εὐεργέται ἦσαν ὑπὸ τὸν σεισμὸν 
Ά, πὰ δ κ - - , 

καὶ τῶν Εἱλώτων τὴν ἐπανάστασιν. ἡ δὲ Θυρεᾶτις γῆ μεϑορία 
- - , ν 

τῆς ᾿“ργείας καὶ “ακωνικῆς ἐστιν, ἐπὶ ϑάλασσαν καϑήκουσα. καὶ 
« ν » - » - » ε ᾿ 3 2 Α , » 

οἱ μὲν αὐτῶν ἐνταῦϑα ᾧκησαν, οἱ δ᾽ ἑσπάρησαν κατὰ τὴν ἀλλην 

Ελλάδα. 
- - σ΄ 

ΧΧΎΥΠΙ. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ ϑέρους νουμηνίᾳ κατὰ σελήνην, ὥσπερ 
Ν » ΕΝ γον " ὃ ΄, ε “δὴ »- λ . 

καὶ μόνον δοχεῖ εἶναι γίγνεσϑαι δυνατόν, ὃ ἥλιος ἐξέλιπε μετὰ μεσημ- 
΄ ’ " Ν , 

βρίαν καὶ πάλιν ἀνεπληρώϑη, γενόμενος μηνοειδὴς καὶ ἀστέρων 

τινῶν ἐκφανέντων. 
4 



[4] [Ὧ ΘΟ ΚΥΖΙΦΟΥ ἜΦΙΙΡῬΑΆΨΟΣΣ. 

- - Ε 

ΧΧΙΧ. Καὶ ἐν τῷ αὐτῷ ϑέρει ΙΝυμφόδωρον τὸν Πύϑεω, ἂν- Ο Ω ᾽ 
τ " , ΄ » 

δρα ᾿“βδηρίτην, οὐ εἶχε τὴν ἀδελφὴν Σιτάλκης, δυνάμενον παρ 
αὐτῷ μέγα, οἱ ᾿ΑΙϑηναῖοι, πρότερον πολέμιον νομίζοντες, πρόξενον 
ἢ ’ " ᾿ ; Γ ’ εἴ ΄ 

ἐποιήσαντο καὶ μετεπέμψαντο, βουλόμενοι «“Σιτάλκην σφίσι τὸν Τήρεω, 
-" , . Υ ΄ τ - 

Θρᾳκῶν βασιλέα, ξύμμαχον γενέσϑαι. 2. ὁ δὲ Τήρης οὗτος, ὁ τοῦ 
, ΄ “- 3 ᾽ ᾿ , , 5ον 

Σιτάλκον πατήρ, πρῶτος ᾿Οδρύσαις τὴν μεγάλην βασιλείαν - ἐπι 
οὐ - 2, , Α 

πλεῖον τῆς ἄλλης Θρᾷάκης ἐποίησε" πολὺ γὰρ μέρος καὶ αὐτόνομόν 
ἐστι Θρᾳκῶν. 8. Τηρεῖ δὲ τῷ Πρόκνην τὴν Πανδίονος ἀπὶ ᾽43η- 

- ΄ Σῷ ΄ . ἃ ᾿ - - 

γῶν σχόντι γυναῖχα προσήκει ὁ Τήρης οὗτος οὐδέν, οὐδὲ τῆς αὐτῆς 
Θρῴκης ἐγένοντο, ἀλλ᾿ ὁ μὲν ἐν Ζαυλίᾳ τῆς Φωκίδος νῦν καλου- 

- " ’, « -“ 3 " " 

μένης γῆς ὁ Τηρεὺς ᾧκει τότε ὑπὸ Θρᾳκῶν οἰκουμένης, καὶ τὸ ἔργον 
Ἁ Ν Α » «ε »" 3 -ν,ὥν - ᾿ " ἃ -. ᾿ 

τὸ περὶ τὸν ἴτυν αἱ γυναῖκες ἐν τῇ γῇ ταύτῃ ἔπραξαν" πολλοῖς δὲ 

καὶ τῶν ποιητῶν ἐν ἀηδόνος μνήμῃ 4)αυλιὰς ἡ ὄρνις ἐπωνόμασται. 
εἰχὺς δὲ καὶ τὸ κῆδος Πανδίονα ξυνώψασϑαι τῆς ϑυγατρὸς διὰ 

ἽΝ 2.»ϑ.,μὈὄοὕ » ’ “Ὁ ᾿ ᾽ ; “«᾿ “Ἃ ᾿Ὶ -" 

τοσούτου, ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τῇ πρὸς ἀλλήλους, μᾶλλον ἢ διὰ πολλῶν 
«ς “- - Ν ’ « - τ Ἂ ᾿ 3 ᾿πτρς κι " 

ἡμερῶν ἐς Οδρύσας ὁδοῦ. Ἴ7ηρης δὲ οὐτὲ τὸ αὑτὸ ὁνομα ἔχων, 
΄ “- : , 2 “- ϑ' τ νλ τ ΩΡ, ὦ 

βασιλεύς τὲ πρῶτος ἐν κράτει ᾿Οδρυσῶν ἐγένετο. 4. οὗ δὴ ὄντα 
ΝΥ ᾿ ᾽ 2 ᾿ - Ξ 3 , ; ; 

τὸν Σιτάλκην οἱ ᾿ϑηναῖοι ξύμμαχον ἐποιήσαντο, βουλόμενοι σφίσι 
᾿ ᾿, -" 

τὰ ἐπὶ Θράκης χωρία καὶ Περδίκκαν ξυνελεῖν αὐτόν. ὃ. ἐλϑών τὲ 

ἐς τὰς ᾿ϑήνας ὁ Νυμφόδωρος, τήν τε τοῦ Σιτάλκου ξυμμαχίαν 
Ε] ’, ᾿ . Α «" ΕῚ Ὅν, 3 » -" ’ ϑδιὺν ; ἐποίησε, καὶ Σάδοκον τὸν υἱὸν αὐτοῦ ᾿,4ϑηναῖον, τόν τε ἐπὶ Θράκης 
πόλεμον ὑπεδέχετο καταλύσειν" πείσειν γὰρ Σιτάλκην πέμψειν 

.) ᾽δ 3 ’ « ’ ᾿Ὶ - [ 

στρατιὰν Θρᾳκίαν ᾿ϑηναίοις ἱππέων τε καὶ πελταστῶν. Ὁ. ξυνε- 
ν Α ᾿ “- Α - 

βίβασε δὲ καὶ τὸν Περδίκκαν τοῖς ᾿ϑηναίοις καὶ Θέρμην αὐτῷ 

ἔπεισεν ἀποδοῦναι" ξυνεστράτευσέ τ᾽ εὐθὺς Περδίκκας ἐπὶ Χαλκι- 
᾿ σ Ν , 

δέας μετ ᾿“΄ϑηναίων καὶ Φορμίωνος. 7. οὕτω μὲν Σιτάλκης τὲ ὁ 
- ΄ -" 

Τήρεω Θρακῶν βασιλεὺς ξύμμαγος ἐγένετο ᾿4ϑηναίοις, καὶ Περδίκ- 
Ἱ Ω ; ΗΕ 

΄ 

κας ὁ ᾿Αλεξάνδρου ακεδόνων βασιλεύς. 
- » ᾿ ᾿: ΧΧᾺΑ, Οἱ δ᾽ ἐν ταῖς ἑκατὸν ναυσὶν ᾿4ϑηναῖοι, ἔτι ὄντες περὶ 

- ᾿ 

Πελοπόννησον, Σόλιόν τὲ Κορινϑίων πόλισμα αἱροῦσι, καὶ παραδι- 
δόασι Παλαιρεῦσιν ᾿καρνάνων μόνοις τὴν γῆν καὶ πόλιν νέμεσϑαι" 

.ῃΨ' ΙΑ κά Ε Ὡ , " ᾿ Ἶ 
καὶ ᾿στακον, ἧς Εύαρχος ἐτυράννει, λαβόντες κατὰ κράτος καὶ 

ΕΙ ΄ 

ἐξελάσαντες αὐτὸν τὸ χωρίον ἐς τὴν ξυμμαχίαν προσεποιήσαντο. 
᾿ - » 

2. ἐπί τε Κεφαλληνίαν τὴν νῆσον πλεύσαντες προσηγάγοντο ἄνευ 
, - Ἁ - ΄ Ν ’ 

μάχης. κεῖται δὲ ἡ Κεφαλληνία κατὰ ᾿ακαρνανίαν καὶ “ευκάδα 
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4 πὰ “-“ ᾿ - “ 
τετράπολις οὐσα, Παλῆς, Κράνιοι, ΣΣαμαῖοι, Προναῖοι. 8. ὕστερον 

2 « 3 ’ « “« » , Ρ] ᾽ 

δ᾽ οὐ πολλῷ ἀνεχώρησαν αἱ νῆες ἐς τὰς ᾿4ϑήνας. 
Αν Ἁ ᾿ - -»" 

ΧΧΧΙ. Περὶ δὲ τὸ φϑινόπωρον τοῦ ϑέρους τούτου ᾿Αϑηναῖοι 
τὰ ν ΄ 

πανδημεί, αὐτοὶ καὶ οἱ μέτοικοι, ἐσέβαλον ἐς τὴν Μεγαρίδα Περικλέ- 
- - ᾿ 

ους τοῦ Ξανϑίππου στρατηγοῦντος. καὶ οἱ περὶ Πελοπόννησον 
Ἢ -» » » « ᾿ ’ Η͂ ᾿ » ΕῚ 4΄ ἦ 

ϑηναῖοι ἕν ταῖς ἑκατὸν ναυσίν, ἔτυχον γὰρ ἤδη ἐν Αἰγίνῃ ὄντες 
Ἂς. 3 , ’ - 

ἐπ᾿ οίχου ἀνακομιζόμενοι, ὡς ἤσϑοντο τοὺς ἐκ τῆς πόλεως πανστρα- 
σου , » 3. ΕῚ 4 Ἁ Ἐ , 

τιᾷ ἐν ῆεγάροις ὄντας, ἔπλευσαν παρ᾿ αὐτοὺς καὶ ξυνεμίχϑησαν. 

ὦ. στρατόπεδόν τε μέγιστον δὴ τοῦτο ἀϑρόον ᾿ΑΙϑηναίων ἐγένετο, 
ἀκμαζούσης ἔτι τῆς πόλεως καὶ οὕπω νενοσηκυίας. μυρίων γὰρ 
ι- - ΡῚ ΕῚ ; Ὕ. ᾽ Δ, 3. - ᾿ ᾿ ᾽ - δὶ 

ὁπλιτῶν οὐκ ἐλάσσους ἦσαν αὐτοὶ ᾿“4ϑηναῖοι, χωρὶς δὲ αὐτοῖς οἵ ἐν 

Ποτιδαίᾳ τρισχίλιοι ἦσαν, μέτοικοι δὲ ξυνεσέβαλον οὐκ ἐλάσσους 
τρισχιλίων ὁπλιτῶν, χωρὶς δὲ ὁ ἄλλος ὅμιλος ψιλῶν οὐκ ὀλίγος. 

͵ ᾿ ν Α -" - ΡῚ ; 5 ’ δὶ Α 

δῃώσαντες δὲ τὰ πολλὰ τῆς γῆς ἀνεχώρησαν. ὅ. ἐγένοντο δὲ καὶ 
Ὑ [2 » - ᾿ ϑυσν Φ ΕΣ ΝΣ Φ, 

ἄλλαι ὕστερον ἐν τῷ πολέμῳ κατὰ ἔτος ἕκαστον ἐσβολαὶ ᾿““ϑηναίων 
» " , ν ε , " “- , τῶ 77ὔ «»ὔ 
ἐς τὴν ἢ] εγαρίδα καὶ ἱππέων καὶ πανστρατιᾷ, μέχρι οὐ Νίισαια ἑάλω 
λα, 5. , ν 
ὑπ ᾿“ϑηναίων. 

ΧΧΧΙ͂Ι. ᾿Ετειχίσϑη δὲ καὶ ᾿Αταλάντη ὑπ ᾿Α4ϑηναίων φρού- 
- - Α - -" 

οίον τοῦ ϑέρους τούτου τελευτῶντος ἡ ἐπὶ “οκροῖς τοῖς ᾿Οπουν- 
Ξ - “- ᾿ 3 

τίοις νῆσος ἐρήμη πρότερον οὖσα, τοῦ μὴ λῃστὰς ἐχπλέοντας ἐξ 
- - ,ὕ - Α » 

᾿Οποῦντος καὶ τῆς ἄλλης “οχρίδος κακουργεῖν τὴν Εὐβοιαν. 
- - - » 

2. ταῦτα μὲν ἐν τῷ ϑέρει τούτῳ μετὰ τὴν τῶν Πελοποννησίων ἔκ 
τῆς ᾿Αττικῆς ἀναχώρησιν ἐγένετο. 

-" - »ὕ ς 3 ν 

ΧΆΧΧΠΙ. Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου χειμῶνος Εὔαρχος ὁ ᾿Α'καρνὰν 
-" ’ 

βουλόμενος ἐς τὴν ᾿ἄστακον κατελϑεῖν, πείϑει Κορινϑίους τεσσα- 
΄ ᾿ " , 

ράκοντα ναυσὶ καὶ πενταχοσίοις καὶ χιλίοις ὁπλίταις ἑαυτὸν κατά- 

γειν πλεύσαντας, καὶ αὐτὸς ἐπικούρους τινὰς προσεμισϑωσατο 
- - Α ’ 

ἦρχον δὲ τῆς στρατιᾶς Εὐφαμίδας τὲ ὁ ᾿Αριστωνύμου καὶ Τὶ μόξε- 
᾿ ᾿ Ἁ ; 

νος ὁ Τιμοκράτους καὶ Εὔμαχος ὁ Χρύσιδος. 2. καὶ πλεύσαντες 
- ᾽ - Ἁ ΄ ΝΜ 

κατήγαγον᾽ καὶ τῆς ἄλλης ᾿ΑΙἰκαρνανίας τῆς περὶ ϑάλασσαν ἐστιν 
« , [4 ᾿ « ᾽ 

ἃ χωρία βουλόμενοι προσποιήσασϑαι, καὶ πειραϑέντες, ὡς οὐκ 
γφ 7 2 ᾽ Δ σἂ ω , ϑι...9 “ , 3 
ἠδύναντο, ἀπέπλεον ἐπὶ οἴχου. Ὁ. σχόντες δ᾽ ἐν τῷ παράπλῳ ὃς 

᾿ 3 τ 
Κεφαλληνίαν καὶ ἀπόβασιν ποιησάμενοι ἐς τὴν Κρανίων γῆν, 
3 ’, δι 3 ᾽ “- 3.» [ ’ Α » 3 ἐλλ ἀπατηϑέντες ὑπ αὐτῶν ἐξ ὁμολογίας τινὸς ἄνδρας τε ἀποβάλλουσι 

- - ΄ - ᾿ Ἁ [ 

σφῶν αὐτῶν ἐπιϑεμένων ἀπροσδοκήτοις τῶν Κραγνίων, καὶ βιαιοτε- 

ρον ἀναγαγόμενοι ἐκομίσϑησαν ἐπὶ οἴκου. 
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᾿ - »,..»»« - ᾿ Ε" - 
ΧΧΧΤΙΥ. Ἐν δὲ τῷ αὐτῷ χειμῶν; οἱ ᾿4ϑηναῖοι, τῷ πατρίῳ 

.. 5» ͵ - - - 

ψόμῳ χρώμενοι, δημοσίᾳ ταφὰς ἐποιήσαντο τῶν ἐν τῷδε τῷ πολέμῳ 
- ᾿΄ - κ᾿ 3 - 

πρῶτον ἀποϑανόντων τρόπῳ τοιῷδε. 2. τὰ μὲν ὀστᾶ προτίϑενται 
- ΄ 4 , Α - 

τῶν ἀπογενομένων, πρότριτα σχηνὴν ποιήσαντες, καὶ ἐπιφέρει τῷ 
ἜΞΩ, " ᾿ ᾽ ι ἢ 9 Δυν ΄ 

αὑτοῦ ἕκαστος ἤν τι βούληται. ὃ. ἐπειδὰν δὲ ἡ ἐκφορὰ ἧ, λάρνακας 
σ - ε 2 δ 

κυπαρισσίνας ἄγουσιν ἅμαξαι, φυλῆς ὁκάστης μίαν" ἔνεστι δὲ τὰ 
δ... ἐὰ “ Ἁ , , 

ὀστᾶ ἧς ἕκαστος ἦν φυλῆς. μία δὲ κλίνη κενὴ φέρεται ἐστρωμένη 
- ᾽ - ας «Ἢ Α « - 3 3 ’ ’ ΔΣ 

τῶν ἀφανῶν, οἱ ἂν μὴ εὑρεϑῶσιν ἐς ἀναίρεσιν. 4. ξυνεχφέρει δὲ ὃ 
Α - ᾿ ᾿ - ᾿ 

βουλόμενος καὶ ἀστῶν καὶ ξένων, καὶ γυναῖκες πάρεισιν αἱ προσή- 
Α , ΄ - Α ΄ 

κουσαι ἐπὶ τὸν τάφον ὀλοφυρόμεναι. ὅ. τιϑέασιν οὖν ἐς τὸ δημό- 
- σ Α - - [ Α 

σιον σῆμα, ὃ ἐστιν ἐπὶ τοῦ καλλίστου προαστείον τῆς πόλεως, καὶ 
ϑν8,.,..8 5 ΄ῳ , , 3 - ΓΑ ΄ Α 5 

ἄξει ἕν αὑτῷ ϑάπτουσι τοὺς ἕχ τῶν πολέμων, πλήν γε τοὺς ἕν Πα- 
- - εἶ -" 

ραϑῶνι" ἐκείνων δὲ διαπρεπῇῆ τὴν ἀρετὴν κρίναντες αὐτοῦ καὶ τὸν 
᾿ »" - 

τάφον ἐποίησαν. 0. ἐπειδὰν δὲ χρύψωσι γῇ, ἀνὴρ ἡρημένος ὑπὸ τῆς 
ε' Ν - ΄ 

πόλεως, ὃς ἂν γνώμῃ τε δοχῇ μὴ ἀξύνετος εἶναι καὶ ἀξιώματι προήκῃ, 
᾽ - Δ δι᾿ - 

λέγει ἐπ᾿ αὐτοῖς ἔπαινον τὸν πρέποντα " μετὰ δὲ τοῦτο ἀπέρχονται. 
τ ν - ΄ 

7. ὧδε μὲν ϑάπτουσι" καὶ διὰ παντὸς τοῦ πολέμου, ὁπότε ξυμβαίῃ 
Ἔ - -“ ΄ Ἕ - -" 

αὐτοῖς, ἐχρῶντο τῷ νόμῳ. 8. ἐπὶ δ᾽ οὖν τοῖς πρώτοις τοῖσδε ΠΙερι- 
- « »Ἥ» ; ς ’ “ ᾿: 5 " ν ΕῚ ’ 

κλῆς ὃ ΞΞανϑίππου ἠρέϑη λέγειν. καὶ ἐπειδὴ καιρὸν ἐλάμβανε, 
- Η - ν 

προελϑὼν ἀπὸ τοῦ σήματος ἐπὶ βῆμα ὑψηλὸν πεποιημένον, ὅπως 
ἀκούοιτο ὡς ἐπὶ πλεῖστον τοῦ ὁμίλου, ἔλεγε τοιάδε. 

οὐ - ’ - 

ΧΧΧΥ͂, Οἱ μὲν πολλοὶ τῶν ἐνθάδε εἰρηκότων ἤδη ἐπαινοῦσι 
τὸν προσϑέντα τῷ νόμῳ τὸν λόγον τόνδε, ὡς καλὸν ἐπὶ τοῖς ἐκ τῶν 

,ὔ “ 5 ’ ᾽ ΄ “ 3 Α 3... 8 “ »ἵ δῷ ἡ 

πολέμων ϑαπτομένοις ἀγορεύεσϑαι αὐτόν" ἐμοὶ δ᾽ ἀρκοῦν ἂν ἐδόκει 
- ᾽ - ᾽ - " ’ " Α - ν᾿ 

εἶναι ἀνδρῶν ἀγαϑῶν ἔργῳ γενομένων ἔργῳ καὶ δηλοῦσϑαι τὰς 
Δ.» μὴ ’ 

τιμάς, οἷα καὶ νῦν περὶ τὸν τάφον τόνδε δημοσίᾳ παρασκχευασϑέντα 
Φ-.. Α δ. ἈΝ - - ᾽ Ν ΄ - ἢ 

ὁρᾶτε, καὶ μὴ ἕν ἕνι ἄνδρι πολλῶν ἀρετὰς κινδυνεύεσϑαι εὖ τὲ καὶ 

χεῖρον εἰπόντι πιστευϑῆναι. ὦ. χαλεπὸν γὰρ τὸ μετρίως εἰπεῖν, ἐν 
φ ’ γν. ΄ - ΕΣ , - ο . εξ ν 
ᾧ μόλις καὶ ἡ δοόχησις τῆς ἀληϑείας βεβαιοῦται. ὁ τὲ γὰρ ξυνειδὼς 

Ν ΄ » ΄ 

καὶ εὔνους ἀκροατὴς τάχ ἄν τι ἐνδεεστέρως, πρὸς ἃ βούλεταί τε καὶ 
- 2 δὶ - μή » » « 3 ,- 

ἐπίσταται νομίσειε δηλοῦσϑαι, ὅ τὲ ἄπειρος ἔστιν ἃ καὶ πλεονάζε:- 
᾿ - 

σϑαι, διὰ φϑόνον, εἴ τι ὑπὲρ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν ἀκούοι. μέχρι γὰρ 
- Ν " Ἂ 

τοῦδε ἀνεχτοὶ οἱ ἔπαινοί εἰσι περὶ ἑτέρων λεγόμενοι, ἐς ὅσον ἂν καὶ 
“ ’, τ -»" 

αὐτὸς ἕκαστος οἴηται ἱκανὸς εἶναι δρᾶσαί τι ὧν ἤκουσε" τῷ δὲ 
« , Ε ΄᾿ - » ριον - ᾽ Α ᾿ 

ὑπερβάλλοντι αὐτῶν φϑονοῦντες ἤδη καὶ ἀπιστοῦσιν. 8. ἐπειδὴ δὲ 
- μ σ » - -" ᾿ 

τοῖς πάλαι οὕτως ἐδοκιμάσϑη ταῦτα καλῶς ἔχειν, χρὴ καὶ ἐμέ, 
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ε Ἐπ ᾿ὕ - »-Ἠ - ἃ ἀρ 

ἑπόμενον τῷ νόμῳ, πειρᾶσϑαι ὑμῶν τῆς ἑκάστου βουλήσεώς τε καὶ 
- ν - ᾿ - 

δόξης τυχεῖν ὡς ἐπὶ πλεῖστον. ΧΧΟΧΥ͂Ι, ἄρξομαι δὲ ἀπὸ τῶν 
- ’ -" » δ’. Θ᾽ - 

προγόνων πρῶτον" δίκαιον γὰρ αὐτοῖς καὶ πρέπον δὲ ἅμα ἐν τῷ 
- Α - [2 ΙῚ 

τοιῷδε τὴν τιμὴν ταύτην τῆς μνήμης δίδοσϑαι. τὴν γὰρ χώραν ἀεὶ 
Η͂ Ρ5 - ΡΞ - 

οἱ αὐτοὶ οἰκοῦντες, διαδοχῇ τῶν ἐπιγιγνομένων μέχρι τοῦδε ἐλευϑέ- 
9. 8 ; , νν:- - , ς 4, τ 3 ,ὔ π ἐν 

ραν δι᾿ ἀρετὴν παρέδοσαν. 2. καὶ ἐκεῖνοί τὲ ἄξιοι ἐπαίνου, καὶ ἔτι 
- » ᾿ ΄ ᾿ σ 

μᾶλλον οἱ πατέρες ἡμῶν" κτησάμενοι γὰρ πρὸς οἷς ἐδέξαντο ὅσην 
᾿ - - - " 3, 

ἔχομεν ἀρχὴν οὐκ ἀπόνως ἡμῖν τοῖς τῦν προσκατέλιπον. ὃ. τὰ δὲ 
-“ 4 Ἁ - ἴς - » 

πλείω αὐτῆς αὐτοὶ ἡμεῖς οἵδε, οἱ νῦν ἔτι ὄντες μάλιστα ἕν τῇ καϑε- 
΄ Α "Ξ - ΄ 

στηκυίᾳ ἡλικίᾳ, ἐπηυξήσαμεν, καὶ τὴν πόλιν τοῖς πᾶσι παρεσκευά- 
Α ᾿ ν ΄ τ Ἁ ν 

σάμεν καὶ ἐς πόλεμον καὶ ἐς εἰρήνην αὐταρκεστάτην. 4. ὧν ἐγὼ τὰ 
Α " ’, ᾽ τ [ 3 ’, δ ᾿ 2 ᾿Ξ Ἅ«( ε μὲν κατὰ πολέμους ἔργα, οἷς ἕκαστα ἐχτήϑη, ἢ εἴ τι αὐτοὶ ἢ οἱ 

, Σ « - , Ἃ Ἕλλ 7λ » , 9. ́ Ἢ » 

πατέρες ἡμῶν βάρβαρον ἢ ηνὰ πόλεμον ἐπιόντα προϑυμὼς ἡμυ- 
᾿ -» Γ᾿ ΄ ᾿ {2 

νάμεϑα, μακρηγορεῖν ἐν εἰδόσιν οὐ βουλόμενος, ἐάσω" ἀπὸ δὲ οἵας 
5 ᾿ 4 - ΒΕ Ὶ 2 Α Α Ἂν “ ᾽,ὕ Α 

τε ἐπιτηδεύσεως ἤλθομεν ἐπ᾿ αὑτὰ καὶ μεϑ' οἵας πολιτείας καὶ 
“ ἐς ΕΣ ᾿ 

τρόπων ἐξ οἵων μεγάλα ἐγένετο, ταῦτα δηλώσας πρῶτον εἶμι καὶ 
- ᾿" - Γι - 

ἐπὶ τὸν τῶνδε ἔπαινον, νομίζων ἐπί τε τῷ παρόντι οὐκ ἂν ἀπρεπῆ 
- ΕῚ , ν ; σ - Α 

λεχϑῆναι αὐτά, καὶ τὸν πάντα ὅμιλον καὶ ἀστῶν καὶ ξένων ξύμφο- 

ρον εἶναι αὐτῶν ἐπακοῦσαι ΧΧᾺΌΧΎΥΠΙ. χρώμεϑα γὰρ πολιτείᾳ 
ΕῚ ’ Ν - ,» ᾿ ᾿ Ν “- 2 Α 

οὐ ζηλούσῃ τοὺς τῶν πέλας τόμους, παράδειγμα δὲ μᾶλλον αὕτοι 
ἣν ἃ ΄ 2 ᾿ . 

ὄντες τινὶ ἢ μιμούμενοι ἑτέρους. καὶ ὄνομα μὲν διὰ τὸ μὴ ἐς ὀλίγους 
ἀλλ᾽ ἐς πλείονας οἰκεῖν δημοκρατία κέκληται" μέτεστι δὲ κατὰ μὲν 

" ᾿. " ΑΔ Ψ᾽ ; -» ἂν ἫΝ, ν ᾿ Α 3. 

τοὺς γύμους πρὸς τὰ ἰδιὰ διάφορα πᾶσι τὸ ἴσον, κατὰ δὲ τὴν ἀξίω- 

σιν, ὡς ἕκαστος ἔν τῳ εὐδοχιμεῖ, οὐκ ἀπὸ μέρους τὸ πλεῖον ἐς τὰ 
“«ἴ - ᾿Ξ ᾿ - 

κοινὰ ἢ ἀπ᾽ ἀρετῆς προτιμᾶται, οὐδ᾽ αὖ κατὰ πενίαν, ἔχων δέ τι 

ἀγαϑὸν δρᾶσαι τὴν πόλιν, ἀξιώματος ἀφανείᾳ κεκώλυται. 2. ἐλευ- 
ϑέρως δὲ τά τὲ πρὸς τὸ κοινὸν πολιτεύομεν καὶ ἐς τὴν πρὸς ἀλλή- 

λους τῶν καϑ' ἡμέραν ἐπιτηδευμάτων ὑποψίαν, οὐ δι ὀργῆς τὸν 
᾿ 5 ν 6 ΄ - μ Ε γῳ , Ἁ Ἁ 

πέλας, εἰ καϑ' ἡδονήν τι δρᾷ, ἔχοντες, οὐδὲ ἀζημίους μὲν λυπηρὰς 

δὲ τῇ ὄψει ἀχϑηδόνας προστιϑέμενοι. 3. ἀνεπαχϑῶς δὲ τὰ ἴδια 
προσομιλοῦντες τὰ δημόσια διὰ δέος μάλιστα οὐ παρανομοῦμεν, τῶν 

9 Ξ , - , κι ἜῬ 
τε ἀεὶ ἐν ἀρχῇ ὄντων ἀκροάσει καὶ τῶν νόμων καὶ μάλιστα αὐτῶν 

2 ’, - ᾽ ’ - ΜΝ, Οἱ 

ὅσοι τε ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τῶν ἀδικουμένων κεῖνται, καὶ ἔσοι, ἄγραφοι 
’ ε , Α 

ὄντες, αἰσχύνην ὁμολογουμένην φέρουσ. ΧΧΧΎΤΙΙ. καὶ μὴν καὶ 
τῶν πόνων πλείστας ἀναπαύλας τῇ γνώμῃ ἐπορισάμεϑα, ἀγῶσι μέν 

᾿ . .ὗ - 

τε καὶ ϑυσίαις διετησίοις νομίζοντες, ἰδίαις δὲ κατασκευαῖς εὐπρε- 
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, δ' Β τὰν Ὁ ε , ᾿ ᾿ Ε ΄ 3 πέσιν, ὧν καϑ' ἡμέραν ἡ τέρψις τὸ λυπηρὸν ἐκπλήσσει. 2. ἐπεισ- 
᾿ - - Α 

ἔρχεται δὲ διὰ μέγεϑος τῆς πόλεως ἐκ πάσης γῆς τὰ πάντα, καὶ 
ξυμβαίνει ἡμῖν μηδὲν οἰχειοτέρᾳ τῇ ἀπολαύσει τὰ αὐτοῦ ἀγαϑὰ 

, - ν ᾿ - » 

γιγνόμενα καρποῦσϑαι, ἢ καὶ τὰ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων. ΧΧΧΙΧ. 

διαφέρομεν δὲ καὶ ταῖς τῶν πολεμικῶν μελέταις τῶν ἐναντίων 
- Α σ 

τοῖσδε. τήν τε γὰρ πόλιν κοινὴν παρέχομεν, καὶ οὐκ ἔστιν ὅτε ξενη- 
Ν ΄ δ «-« Ν 

λασίαις ἀπείργομέν τινα ἢ μαϑήματος ἢ ϑεάματος, ὃ μὴ κρυφϑὲν 

ἄν τις τῶν πολεμίων ἰδὼν ὠφεληϑείη, πιστεύοντες οὐ ταῖς παρα- 
“ ΄ ὝΜΙΞ ζω - ἢ 

σχευαῖς τὸ πλέον καὶ ἀπάταις, ἢ τῷ ἀφ᾽ ἡμῶν αὐτῶν ἐς τὰ ἔργα 

εὐψφψύχῳ᾽" καὶ ἐν ταῖς παιδείαις οἱ μὲν ἐπιπόνῳ ἀσκήσει, εὐθὺς νέοι 
- »- ν 

ὄντες, τὸ ἀνδρεῖον μετέρχονται, ἡμεῖς δὲ ἀνειμένως διαιτώμενοι 
Ρ » ᾿ - 

οὐδὲν ἧσσον ἐπὶ τοὺς ἰσοπαλεῖς κινδύνους χωροῦμεν. Ὡ. τεχμήριον 
δέ" οὔτε γὰρ ““ακεδαιμόνιοι καϑ' ἑκάστους, μετὰ πάντων δ᾽ ἐς τὴν 

- - - Α 

γῆν ἡμῶν στρατεύουσι, τήν τὲ τῶν πέλας αὐτοὶ ἐπελϑόντες οὐ χαλε- 
- - Α - 

πῶς ἐν τῇ ἀλλοτρίᾳ τοὺς περὶ τῶν οἰκείων ἀμυνομένους μαχόμενοι 
τὰ πλείω κρατοῦμεν. ὃ. ἀϑρόᾳ τὲ τῇ δυνάμει ἡμῶν οὐδείς πῶ 

-“ - [4 - ν 

πολέμιος ἐνέτυχε, διὰ τὴν τοῦ ναυτικοῦ τε ἅμα ἐπιμέλειαν, καὶ τὴν 
- - Ἁ - -“ ) 

ἐν τῇ γῇ ἐπὶ πολλὰ ἡμῶν αὐτῶν ἐπίπεμψιν" ἢν δέ που μορίῳ τινὶ 

προσμίξωσι, κρατήσαντέἕές τέ τινας ἡμῶν πάντας αὐχοῦσιν ἀπεῶ- 
᾿ ; « 3 «ς Ψ, «ς - Ψ Ἂ ΝΡ , 

σϑαι, καὶ νικηϑέντες ὑφ᾽ ἁπάντων ἡσσῆσϑαι. 4. καίτοι εἰ ῥαᾳϑυμίᾳ 
- Ν ᾿ , - δ 

μᾶλλον ἢ πόνων μελέτῃ, καὶ μὴ μετὰ νόμων, τὸ πλεῖον ἢ τρόπων 
ἀνδρείας ἐϑέλομεν κινδυνεύειν, περιγίγνεται ἡμῖν τοῖς τε μέλλουσι» 
ἀλγεινοῖς μὴ προκάμνειν, καὶ ἐς αὐτὰ ἐλϑοῦσι μὴ ἀτολμοτέρους τῶ» 

πη. ἢ ’ , Α Η͂ Ψ Α ,’ 

ἀεὶ μοχϑούντων φαίνεσϑαι. ΧΙ, καὶ ἔν τε τούτοις τὴν πόλιν 
5 ’ Ἷ μ ἈΠ ἀν Ε ἣ “- , 3 

ἀξίαν εἶναι ϑαυμάζεσϑαι καὶ ἔτι ἐν ἄλλοις. φιλοκαλοῦμεν γὰρ μετ 
Α - . " - 

εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας" πλούτῳ τε ἔργου μᾶλ 
-νὟ"κ Α « - 

λον καιρῷ ἢ λόγου κόμπῳ χρώμεϑα, καὶ τὸ πένεσϑαι οὐχ ὁμολογεῖν 
Α , » - 

τινι αἰσχρόν, ἀλλὰ μὴ διαφεύγειν ἔργῳ αἴσχιον. 2. ἔνι τε τοῖς 
- σ - " 

αὐτοῖς οἰκείων ἅμα καὶ πολιτικῶν ἐπιμέλεια, καὶ ἑτέροις πρὸς ἔργα 

τετραμμένοις τὰ πολιτικὰ μὴ ἐνδεῶς γνῶναε" μόνοι γὰρ τὸν τὸ μη- 
, - ’ »" ᾿ 

δὲν τῶνδε μετέχοντα οὐκ ἀπράγμονα ἀλλ᾿ ἀχρεῖον νομίζομεν, καὶ 
᾿ ἊΨ ΄, , Ἃ “πὶ 

αὐτοὶ ἤτοι κρίνομέν γὲ ἢ ἐνθυμούμεϑα ὀρϑῶς τὰ πράγματα, οὐ 
ἢ 4 - Ν ’ « [2 Ε . Α “- 

τοὺς λόγους τοῖς ἔργοις βλάβην ἡγούμενοι, ἀλλὰ μὴ προδιδαχϑῆναι 
- ΄ , πὴ ΤῊΝ » ᾽ - “Α 

μᾶλλον λόγῳ πρότερον ἢ ἐπὶ ἃ δεῖ ἔργῳ ἐλϑεῖν. 9. διαφερόντως 
Α ᾿ σ - Ἂν «. 

γὰρ δὴ καὶ τόδε ἔχομεν, ὥστε τολμᾶν τε οἱ αὐτοὶ μάλιστα, καὶ περὶ 
τ » , 3 »" [ « Ψ' ᾽ , Α ᾿ 
ὧν ἐπιχειρήσομεν ἐκλογίζεσϑαι" ὃ τοῖς ἄλλοις ἀμαϑία μὲν ϑράσος, 
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Α γι... ᾿ ᾿ φν τοῦ κ Α 

λογισιιὸς δὲ ὄκνον φέρει. κράτιστοι δ᾽ ἂν τὴν ψυχὴν δικαίως κρι- 

ϑεῖεν, οἱ τά τὲ δεινὰ καὶ ἡδέα σαφέστατα γιγνώσκοντες, καὶ διὰ 
ταῦτα μὴ ἀποτρεπόμενοι ἐκ τῶν κινδύνων. 4. καὶ τὰ ἐς ἀρετὴν 
᾽ ’ - ΣΎ 9. δ με “ Ψ ᾿) “ 

ἠναντιώμεϑα τοῖς πολλοῖς" οὐ γὰρ πάσχοντες εὖ ἀλλὰ δρῶντες 
’ .) » ’ Ἁ « ; ᾿ ᾿ σ 

κτώμεϑα τοὺς φίλους. βεβαιότερος δὲ ὁ δράσας τὴν χάριν, ὥστε 
2 , ΕῚ 2 ᾽, τ ΄ ΄, ε ϑι.. Δ 2 ᾿ 
ὀφειλομένην δι᾿ εὐνοίας ᾧ δέδωκε σώζειν" ὁ δ᾽ ἀντοφείλων ἀμβλυ- 

3 κ 3 5 ᾿ ΕΣ τ 5 ΕΣ » Ἁ γ , 2 , 

τερος, εἰδὼς οὐκ ἕς χάριν, ἀλλ ἕς ὀφείλημα τὴν ἀρετὴν ἀποδώσων. 

δ, καὶ μόνοι οὐ τοῦ ξυμφέροντος μᾶλλον λογισμῷ ἢ τῆς ἐλευϑερίας 
-" - ΡῚ ΄« 2 “- ΄ ’ ; 

τῷ πιστῷ ἀδεῶς τινὰ ὠφελοῦμεν. ΧΙ]. ξυνελῶν τὲ λέγω τήν τὲ 
- - ’; -" 

πᾶσαν πόλιν τῆς ᾿Ελλάδος παίδευσιν εἶναι, καὶ καϑ' ἕκαστον δοκεῖν 
" Α » Ἁ "ἵ δὲ ὃς - ιν 8, - δον ΓΝ » ᾿ , 

ὧν μοι τὸν αὑτὸν ἄνδρα παρ ἡμῶν ἐπι πλεῖστ᾽ ἂν εἰδὴ, καὶ μετὰ 
’ Δ - 

χαρίτων μάλιστ᾽ ἂν εὐτραπέλως, τὸ σῶμα αὕταρκες παρέχεσϑαι. 
ὦ. καὶ ὡς οὐ λόγων ἐν τῷ παρόντι κόμπος τάδε μᾶλλον» ἢ ἔργων 
Ε] ᾿ 5 ’ὔ ϑὺ.Ἢ ε ’ὔ -“ , « ΕῚ κ - - ͵ 

ἔστιν ἀλήϑεια, αὑτῇ ἡ δύναμις τῆς πόλεως, ἣν ἀπὸ τῶνδε τῶν τρο- 

πων ἐχκτησάμεϑα, σημαίνει. 8. μόνη γὰρ τῶν νῦν ἀκοῆς κρείσσων 
- ᾿ Α ΚᾺ - , 

ἐς πεῖραν ἔρχεται, καὶ μόνη οὔτε τῷ πολεμίῳ ἐπελϑόντι ἀγανάκτησιν 
σ - δ. ἔχει ὑφ᾽ οἵων κακοπαϑεῖ, οὔτε τῷ ὑπηκόῳ κατάμεμψιν ὡς οὐχ ὑπ 

53.ὔ » " ’ Ἁ ’, - 2 ᾿ ΕΣ ΄ 

ἀξίων ἄρχεται. 4. μετὰ μεγάλων δὲ σημείων, καὶ οὐ δή τοι ἀμάρ- 
, - “ - ᾿ 

τυρόν γε τὴν δύναμιν παρασχόμενοι, τοῖς τε νῦν καὶ τοῖς ἔπειτα 
᾿ Ἁ ΄ 

ϑαυμασϑησόμεϑα, καὶ οὐδὲν προσδεόμενοι οὔτε “Ομήρου ἐπαινέτου, 
- " Α - 

οὔτε ὕστις ἔπεσι μὲν τὸ αὐτίκα τέρψει, τῶν δ᾽ ἔργων τὴν ὑπόνοιαν 
’ Α - - - 

ἡ ἀλήϑεια βλάψει, ἀλλὰ πᾶσαν μὲν ϑάλασσαν καὶ γῆν ἐσβατὸν τῇ 
ἡμετέρᾳ τόλμῃ καταναγκάσαντες γενέσϑαι, πανταχοῦ δὲ μνημεῖα 

- - “«᾿ Ὕ. 

κακῶν τὲ χἀγαϑῶν ἀϊδια ξυγκατοικίσαντες. ὅ. περὶ τοιαύτης οὖν 
πόλεως οἵδε τε γενναίως δικαιοῦντες μὴ ἀφαιρεϑῆναι αὐτὴν μαχό- 

Ἀ - . 

μενοι ἐτελεύτησαν, καὶ τῶν λειπομένων πάντα τινὰ εἰκὸς ἐϑέλειν 
« Α » - , Α Α ᾿ Ξ᾿ ’ Ἁ Ἁ - ’ 

ὑπὲρ αὐτῆς κάμνειν. Χ|4,11, διὸ δὴ καὶ ἐμήκυνα τὰ περὶ τῆς πό- 

λεως, διδασκαλίαν τὲ ποιούμενος μὴ περὶ ἴσου ἡμῖν εἶναι τὸν ἀγῶνα 
ν τ - , " σ Ε] τ 

καὶ οἷς τῶνδε μηδὲν ὑπάρχει ὁμοίως, καὶ τὴν εὐλογίαν ἅμα ἐφ᾽ οἷς 
“ Δ κ᾿ , - 

νῦν λέγω φανερὰν σημείοις καϑιστάς. Φ. καὶ εἰρηται αὐτῆς τὰ 
« , Α σ « - - - 

μέγιστα " ἅ γὰρ τὴν πόλιν ὕμνησα, αἱ τῶνδε καὶ τῶν τοιῶνδε ἀρεταὶ 
Ὄ β ν 3 δ - - « ’ὔ Ὧπ Κι δ, σ 

ἐκόσμησαν, καὶ οὐκ ἂν πολλοῖς τῶν Ελλήνων ἰσοῤῥοπος ὥσπερ 
“- 6 ’ « ᾿ , -" ’ ἵν τ Ψ, ς ὦ γ κ᾿ 

τῶνδε ὃ λογος τῶν ἔργων φανείη. δοκεῖ δέ μοι δηλοῦν ἀνδρὸς ἀρετὴν 
’ Α , -" - - 

πρώτη τὲ μηνύουσα καὶ τελευταία βεβαιοῦσα ἡ νῦν τῶνδε κατα- 
’ Α Α - ᾽»ἤ ὕ ’ , 5 Ν ΄ 

στροφή. Ὁ. χαὶ γὰρ τοῖς τἄλλα χείροσι δίχαιον τὴν ἐς τοὺς πολέ- 
. Α - ι ᾽ ᾿΄ ᾿ - 

μους ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἀνδρα)αϑίων προτίϑεσϑαι" ἀγαϑῷ γὰρ 
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Α ᾽ ’ ΄« ΄“« » , Ὄ 5 .« 2 

κακὸν ἀφανίσαντες κοινῶς μᾶλλον ὠφέλησαν ἢ ἐκ τῶν ἰδιὼν ἔβλα- 
- ΄ 

ψαν. 4. τῶνδε δὲ οὔτε πλούτου τις, τὴν ἔτι ἀπόλαυσιν προτιμήσας, 
ΑΝ , "ὕ, ’ 3 ’ « “Ἁ " ν ᾽ ΑῚ 

ἐμαλακίσϑη οὔτε πενίας ἐλπίδι, ὡς κὰν ἔτι διαφυγὼν αὐτὴν πλου- 
΄ -" "» ᾿Ὶ Α - 

τήσειεν, ἀναβολὴν τοῦ δεινοῦ ἐποιήσατο" τὴν δὲ τῶν ἐναντίων τιμω- 
’ ΄ Ἴ - λ , Α δ ́ σ , ὃ ζλλ 

ρίαν ποϑεινοτέραν αὐτῶν λαβόντες, καὶ κινδύνων ἅμα τόνδε κάλλι- 
- Α - 

στον νομίσαντες, ἐβουλήϑησαν μετ᾽ αὐτοῦ τοὺς μὲν τιμωρεῖσϑαι, 
- ᾿ 5 ,ὔ 5. ,ὔ Ἁ ᾿ 39 ᾿ - "Ἄ 5 ’ὔ 

τῶν δὲ ἐφίεσϑαι, ἐλπίδι μὲν τὸ ἀφανὲς τοῦ κατορϑώσειν ἐπιτρέ- 
ψαντες, ἔργῳ δὲ περὶ τοῦ ἤδη ὁρωμένου σφίσιν αὐτοῖς ἀξιοῦντες 

’ Α..9 ΕΒ “« ᾿ Ε Ν - - « ’ 

πεποιϑέναι, καὶ ἐν αὐτῷ τὸ ἀμύνεσϑαι καὶ παϑεῖν μᾶλλον ἡγησα- 

μενοι ἢ τὸ ἐνδόντες σώζεσϑαι, τὸ μὲν αἰσχρὸν τοῦ λόγου ἔφυγον, τὸ 
᾿ - - σ 

δ᾽ ἔργον τῷ σώματι ὑπέμειναν, καὶ δι᾿ ἐλαχίστου καιροῦ τύχης ἅμα 
- - - ἍἉ - ᾿ 

ἀκμῇ τῆς δόξης μᾶλλον ἢ τοῦ δέους ἀπηλλάγησαν. ΧΤ1,1Π, καὶ 
5 - , Ν 

οἵδε μὲν προσηκόντως τῇ πόλει τοιοίδε ἐγένοντο" τοὺς δὲ λοιποὺς 
4 3 ’, Ν "»ὕ 3 Ι ᾿ Σἢ 5 μὲ " 

χρὴ ἀσφαλεστέραν μὲν εὔχεσϑαι, ἀτολμοτέραν δὲ μηδὲν ἀξιοῦν τὴν 

ἐς τοὺς πολεμίους διάνοιαν ἔχειν, σκοποῦντας μὴ λόγῳ μόνῳ τὴν 
᾿ δ » -" 

ὠφέλειαν, ἣν ἄν τις πρὸς οὐδὲν χεῖρον αὐτοὺς ὑμᾶς εἰδότας μηκύνοι, 
ῇ μέ Σ “ Ν , ϑὺ ψϑ » διων 3 ν 

λέγων σὰ ἕν τῷ τοὺς πολεμίους ἀμύνεσϑαι ἀγαϑὰ ἕνεστιν, ἀλλὰ 
“- Α “ ΄ ΄ ἘῸ ΕΌΣ, " , 4 

μᾶλλον τὴν τῆς πόλεως δυναμιν καϑ' ἡμέραν ἔργῳ ϑεωμένους καὶ 
- Ἄπ ἸῊῸΡ » 

ἐραστὰς γιγνομένους αὐτῆς, καὶ ὅταν ὑμῖν μεγάλη δόξῃ εἶναι, ἐνθϑυ- 
σ -" " »" 

μουμένους ὅτι τολμῶντες, καὶ γιγνώσκοντες τὰ δέοντα, καὶ ἐν τοῖς 

ἔργοις αἰσχυνόμενοι ἄνδρες αὐτὰ ἐχτήσαντο, καὶ ὁπότε καὶ πείρᾳ 
, Ἁ - - ΓΙ 

του σφαλείησαν, οὔκουν καὶ τὴν πόλιν γε τῆς σφετέρας ἀρετῆς ἀξι- 
- , ϑ' ἐν - “" -" 

οὔντες στερίσκειν, κάλλιστον δὲ ἔρανον αὐτῇ προϊέμενοι. Ὡ.. κοινῇ 
Α Α ᾿ [ 5ς. 7 Ἁ ΄ ’ Η͂ ΕΒ) ; " 

γὰρ τὰ σώματα διδόντες, ἰδίᾳ τὸν ἀγήρων ἔπαινον ἐλάμβανον, καὶ 
" , 5 , 2 5 φ - - ᾽ 3..3. Ἐ Ρ 

τὸν τάφον ἐπισημότατον, οὐκ ἕν ᾧ κεῖνται μᾶλλον, ἀλλ ἐν ᾧ ἡ 
- - Ν , ᾿ - 

δόξα αὐτῶν παρὰ τῷ ἐντυχόντι ἀεὶ καὶ λόγου καὶ ἔργου καιρῷ ἀεί. 
πνήστος καταλείπεται. ὃ. ἀνδρῶν γὰρ ἐπιφανῶν πᾶσα. γῆ τάφος 

καὶ οὐ στηλῶν μόνον ἐν τῇ οἰκείᾳ σημαίνει ἐπιγραφή, ἀλλὰ καὶ ἐν 
- ΄ " ͵ - “« 

τῇ μὴ προσηκούσῃ ἄγραφος μνήμη παρ᾽ ἑκάστῳ τῆς γνώμης μᾶλλον 

ἢ τοῦ ἔργου ἐνδιαιτᾶται. 4. οὺς νῦν ὑμεῖς ζηλώσαντες καὶ τὸ εὔδαι- 
ἢ, οὐχ «ἐν Ν. ἐς ν., οἷν οὐ ; ᾿ 

μὸν τὸ ἐλεύϑερον, τὸ δὲ ἐλεύϑερον τὸ εὔψυχον κρίναντες, μὴ περιο- 

ρᾶσϑε τοὺς πολεμικοὺς κινδύνους. ὅ. οὐ γὰρ οἱ κακοπραγοῦντες 
- δ - " - 

δικαιότερον ἀφειδοῖεν ἂν τοῦ βίου, οἷς ἐλπὶς οὐκ ἔστ᾽ ἀγαϑοῦ, ἀλλ 
ΓᾺΡ ΝΕ, ἡ πό “.--Ν 5 : 

οἷς ἡ ἐναντία μεταβολὴ ἐν τῷ ζῆν ἔτι κινδυνεύεται, καὶ ἐν οἷς μάλι- 
΄ .) 

στα μεγάλα τὰ διαφέροντα, ἤν τι πταίσωσιν. 60. ἀλγειγοτέρα γὰρ 
Ε} ’ ΄ " ςν»γ ἶ - - 

ἀνδρί γε φρύνημα ἔχοντι ἡ ἔν τῷ μετὰ τοῦ μαλακισϑῆναι κάκωσις, 
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Ἅ 4 Α ε» Ἁ “- 3 , σ ; » ’ 

ἢν ὁ μετὰ ῥώμης καὶ κοινῆς ἐλπίδος ἅμα γιγνόμενος ἀναίσϑητος 
᾿ κ - ἼΞ . Δ 

ϑάνατος. ΧΙ. διόπερ καὶ τοὶς τῶνδε νῦν τοκέας, ὅσοι πάρεστε, 
- Χ 

οὐκ ὀλοφύρομαι μᾶλλον, ἢ παραμυϑήσομαι. ἐν πολυτρόποις γὰρ 
- Ἃ - 

ξυμφοραῖς ἐπίστανται τραφέντες " τὸ δ᾽ εὐτυχές, οἱ ἂν τῆς εὐπρεπε- 
σ Φ ᾿ πὸ “ἢ μ 

στάτης λάχωσιν, ὥσπερ οἵδε μὲν νῦν τελευτῆς, ὑμεῖς δὲ λύπης, καὶ 
οἷς ἐνευδαιμονῆσαί τε ὁ βίος ὁμοίως καὶ ἐντελευτῆσαι ξυνεμετρήϑη. 

“ἢ ,, ξ ΄ 
2. χαλεπὸν μὲν οὖν οἶδα πείϑειν ὄν, ὧν καὶ πολλάκις ἕξετε ὑπομνή- 

39 " Ε) ’ ι- Α 3 Ἁ 3 ᾿ ΙΝ ᾽ 

ματα ἕν ἄλλων εὐτυχίαις, αἷς ποτὲ καὶ αὕτοι ἡγάλλεσϑε΄ καὶ λύπη 

οὐχ ὧν ἄν τις μὴ πειρασάμενος ἀγαϑῶν στερίσκηται, ἀλλ᾿ οὗ ἂν 
᾽ Α ’ Ξ - -ῳ Α Α Ἁ »Ἅ , 

ἐϑὰς γενόμενος ἀφαιρεϑῇ. 23. καρτερεῖν δὲ χρὴ καὶ ἄλλων παίδων 
5 ΄ δ αν ὁ Σ « ’, »- ᾿ 5ῳ 7 Ἁ - 3. Υ 

ἐλπίδι οἷς ἔτι ἡλικία τέκνωσιν ποιεῖσϑαι" ἰδίᾳ τὲ γὰρ τῶν οὐκ ὄντων 
᾿ ᾿ Ν - , ᾿ - 

λήϑη οἱ ἐπιγιγνόμενοί τισιν ἔσονται, καὶ τῇ πόλει διχόϑεν, ἕκ τὲ τοῦ 
- ἈΝ τ " 

μὴ ἐρημοῦσϑαι καὶ ἀσφαλείᾳ, ξυνοίσει" οὐ γὰρ οἷόν τε ἴσον τι ἢ 
, ’ δ Ν - - 

δύκαιον βουλεύεσϑαι, οἱ ἂν μὴ καὶ παῖδας ἐκ τοῦ ὁμοίου παραβαλ- 
σ ΘᾺ , 

λόμενοι κινδυνεύωσιν. 4. ὅσοι δ᾽ αὖ παρηβήκατε, τόν τε πλείονα 
Ἷ « Ε - ; ς - ΄ ᾿ " " - 

κέρδος ὃν εὐτυχεῖτε βίον ἡγεῖσϑε καὶ τὸνδὲ βραχὺν ἔσεσϑαι, καὶ τῇ 
- - ' 

τῶνδε εὐκλείᾳ κουφίζεσϑε. τὸ γὰρ φιλότιμον ἀγήρων μόνον, καὶ οὐκ 
- -“ [4 , - 

ἐν τῷ ἀχρείῳ τῆς ἡλικίας τὸ κερδαίνειν, ὥσπερ τινές φασι, μᾶλλον 
“- ᾿ ᾿ τσ - 

τέρπει, ἀλλὰ τὸ τιμᾶσϑαι. ΧΤΙ,Υ͂. παισὶ δ᾽ αὖ ὅσοι τῶνδε πάρεστε 
ἢ ἀδελφοῖς ὁρῶ μέγαν τὸν ἀγῶνα τὸν γὰρ οὐκ ὄντα ἅπας εἴίωϑεν 
» “ὦ ΕῚ , ν᾿ ε Ὑ- ᾿ 3 - 5 ε - Ρ] 3. 'θ 4 

ἐπαινεῖν, καὶ μόλις ἂν καϑ' ὑπερβολὴν ἀρετῆς οὐχ ὁμοῖοι ἀλλ᾽ ὀλίγῳ 
᾿ - - . ᾿Ὶ 

χείρους κριϑείητε. φϑόνος γὰρ τοῖς ζῶσι πρὸς τὸ ἀντίπαλον, τὸ δὲ 
ἽΝ, « 

μὴ ἐμποδὼν ἀνανταγωνίστῳ εὐνοίᾳ τετίμηται. 2. εἰ δὲ μὲ δεῖ καὶ 
- σ΄. - ᾿ “ ’, 

γυναικείας τι ἀρετῆς ὅσαι νῦν ἐν χηρείᾳ ἔσονται μνησϑῆναι, βραχείᾳ 
σ - - " 

παραινέσει ἅπαν σημανῶ. τῆς τὲ γὰρ ὑπαρχούσης φύσεως μὴ χεί- 
, 6, ὑδὼ , ε , ΑΝ τ Ἂ 5.453... ϑΑχ αν 3 - 

ροσι γενέσϑαι ὑμῖν μεγάλη ἡ δόξα, καὶ ἧς ἂν ἐπὶ ἐλάχιστον, ἀρετῆς 
ἵ α - ἢ» ω ᾿ Α 

πέρι ἢ ψόγου ἐν τοῖς ἄρσεσι κλέος ἧ. ΧΤΙ,Υ]. εἴρηται καὶ ἐμοὶ 
σ Ἅ,.. ἢ 

λόγῳ κατὰ τὸν νόμον ὅσα εἶχον πρόσφορα, καὶ ἔργῳ οἱ ϑαπτόμενοι 
᾿ ΄ - - Ὶ ᾽ - 

τὰ μὲν ἤδη κεκόσμηνται, τὰ δὲ αὐτῶν τοὺς παῖδας τὸ ἀπὸ τοῦδε 
[ὰ , -»" , Α 

δημοσίᾳ ἡ πόλις μέχρι ἥβης ϑρέψει, ὠφέλιμον στέφανον τοῖσδὲ τὲ καὶ 
Ἢ - - ΡΨ. ν τ 

τοῖς λειπομένοις τῶν τοιῶνδε ἀγώνων προτιϑεῖσα " ἀϑλα γὰρ οἷς 
- - - " 

κεῖται ἀρετῆς μέγιστα, τοῖσδε καὶ ἄνδρες ἄριστοι πολιτεύουσι. 
- ν « , 

Ὡ, νῦν δὲ ἀπολοφυράμενοι ὃν προσήκει ἕκαστος ἄπιτϑ. 

ΧΙ,Υ11. Τοιόσδὲ μὲν ὁ τάφος ἐγένετο ἐν τῷ χειμῶνι τούτῳ" 
Ἁ , ᾽ “- - ΝΜ - ’ - ᾽ , 

καὶ διελϑόντος αὐτοῦ πρῶτον ἔτος τοῦ πολέμου τοῦδε ἐτελεύτα. 
- , ’ κ 

2, τοῦ δὲ ϑέρους εὐθὺς ἀρχομένου, Πελοποννήσιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι 
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ν ’ σ Α " « ϑι, οὐδ 5» Α ᾽ ; . 

τὰ δύο μέρη, ὠσπὲρ καὶ τὸ πρῶτον, ἐσέβαλον ἐς τὴν ᾿“Τττικήν 
- ᾿ 

ἡγεῖτο δὲ ᾿Αρχίδαμος ὁ Ζευξιδάμου “ακεδαιμονίων βασιλεύς. 
᾿ ’ 5. ἡ " “- Ἂν Ε] - Ε] ’ 

9. καὶ καϑεζόμενοι ἐδήουν τὴν γῆν. καὶ ὄντων αὐτῶν οὐ πολλάς 
ἐξ, ΄ , - " ὃς 

πῶ ἡμέρας ἐν τῇ ᾿Αττικῇ ἡ νόσος πρῶτον ἤρξατο γενέσϑαι τοῖς 
Α ΄ - 

᾿Αϑηναίοις, λεγόμενον μὲν καὶ πρότερον πολλαχόσε ἐγκατασχῆψαι 
καὶ περὶ «ἀἤμνον καὶ ἐν ἄλλοις χωρίοις, οὐ μέντοι τοσοῦτός γ8 λοι- 

Α 5φωλ Α σ Ε] " ᾿ δι" (δὲ ’ ᾿, 

μὺς οὐδὲ φϑορὰ ουτως ἀνϑρώπων οὐδαμοῦ ἐμνημονξύετο γενέσϑαι. 

4. οὔτε γὰρ ἰατροὶ ἤρχουν τὸ πρῶτον ϑεραπεύοντες ἀγνοίᾳ, ἀλλ᾽ 
Ε] - ΄ ΠΣ σ Α ’ Ξ 2 ΓΑ 

αὐτοὶ μάλιστα ἔϑνησκον ὁσῷ καὶ μάλιστα προσήεσαν, οὔτε ἄλλη 
᾿ σ - ἣ 

ἀνϑρωπεία τέχνη οὐδεμία " ὅσα τε πρὸς ἱεροῖς ἱκέτευσαν ἢ μαντείαις 
Ἀν: -« τῳ 

καὶ τοῖς τοιούτοις ἐχρήσαντο, πάντα ἀνωφελῆ ἦν», τελευτῶντἕές τὲ 
αὐτῶν ἀπέστησαν ὑπὸ τοῦ κακοῦ νικώμενοι. ΧΙἧ ΠῚ. ἤρξατο δὲ 

᾿ οὖ “« ε ’ 34. 5 “ “- ε Ἁ φυ,Ρ 

τὸ μὲν πρῶτον, ὡς λέγεται, ἐξ αἰϑιοπίας τῆς ὑπὲρ «4ἰγύπτου, 
᾿ ἡ 

ἔπειτα δὲ καὶ ἐς “ἴγυπτον καὶ “ἰβύην κατέβη καὶ ἐς τὴν βασιλέως 
- ’ Ἁ 4 

γῆν τὴν πολλήν. 2. ἐς δὲ τὴν ᾿ϑηναίων πόλιν ἐξαπιναίως ἐνέ- 
- - »Ρ-Ὁ - σ 

πεσε, καὶ τὸ πρῶτον ἐν τῷ Πειραιεῖ ἥψατο τῶν ἀνϑρώπων, ὥστε 
Φ. ῳὦ; ; δν..5 5» “«- « ἡ , ; 5» ΄ 

καὶ ἐλέχϑη ὑπ αὐτῶν ὡς οἱ Πελοποννήσιοι φάρμακα ἐσβεβλήκοιεν 
- τ σ 

ἐς τὰ φρέατα κρῆναι γὰρ οὔπω ἦσαν αὐτόϑι. ὕστερον δὲ καὶ ἐς 
διὰ - - » 

τὴ» ἄνω πόλιν ἀφίκετο καὶ ἔϑνησχον πολλῷ μᾶλλον ἤδη. 3. λεγέτω 
ΜΝ Α - ᾿ 

μὲν οὖν περὶ αὐτοῦ ὡς ἕκαστος γιγνώσκει καὶ ἰατρὸς καὶ ἰδιώτης 
3΄᾽ »5κΑ ᾿ ᾧ , τα , Α , 5 ὅν σ ΄, 

ἀφ᾽ ὅτου εἰκὸς ἦν γενέσϑαι αὐτό, καὶ τὰς αἰτίας ἅστινας νομίζει 
τοσαύτης μεταβολῆς ἱκανὰς εἶναι δύναμιν ἐς τὸ μεταστῆσαι σχεῖν" 
Βι ὦ Ν οδ Τ᾽ ΓΚ [χπ Αὐχ, Ὁ " - » κ 

ἐγὼ δὲ οἷόν τε ἐγίγνετο λέξω, καὶ ἀφ᾽ ὧν ἄν τις σκοπῶν, εἴ ποτε καὶ 
΄ Δ -» “- 

αὖϑις ἐπιπέσοι, μάλιστ᾽ ἂν ἔχοι τι προειδὼς μὴ ἀγνοεῖν, ταῦτα 
΄ ’ Α , ΄ 

δηλώσω αὐτός τὲ νοσήσας καὶ αὐτὸς ἰδὼν ἄλλους πάσχοντας. 
Α . ν -" , 

ΧΙΙΧ, τὸ μὲν γὰρ ἔτος, ὡς ὡμολογεῖτο, ἐκ πάντων μάλιστα δὴ 
Ε - » 5» . » Ε] δ δ᾽ Τὺ, » 5» ’ ΕἸ 

ἐκεῖνο ἄνοσον ἕς τὰς ἄλλας ἀσϑενείας ἐτύγχανεν ὅν" εἰ δέ τις καὶ 
᾿ ’ 5 - ΄ » ;ὔ Νν » 5.» » 

προέχαμνὲ τι, ἕς τοῦτο πάντα ἀπεκρίϑη. Ὡ. τοὺς δ᾽ ἄλλους ἀπ᾽" 

οὐδεμιᾶς προφάσεως, ἀλλ᾽ ἐξαίφνης ὑγιεῖς ὄντας πρῶτον μὲν τῆς 
- ᾿ - Α - - , 

κεφαλῆς ϑέρμαι ἰσχυραὶ καὶ τῶν ὀφϑαλμῶν ἐρυϑήματα καὶ φλόγω- 
, » σ΄ ΄ - 

σις ἐλάμβανε, καὶ τὰ ἐντός, ἥ τε φάρυγξ καὶ ἡ γλῶσσα, εὐθὺς αἷμα- 
“ - » ᾿ - . - τώδη ἦν καὶ πνεῦμα ἄτοπον καὶ δυσῶδες ἠφίει" 8. ἔπειτα ἐξ αὐτῶν 

ΟΥ̓ - 

πταρμὸς καὶ βράγχος ἐπεγίγνετο, καὶ ἐν οὐ πολλῷ χρόνῳ κατέβαινεν 
ἐς τὰ στήϑη ὁ πόνος μετὰ βηχὸς ἰσχυροῦ" καὶ ὁπότε ἐς τὴν καρδίαν 
στηρίξαι, ἀνέστρεφέ τε αὐτὴν καὶ ἀποκαϑάρσεις χολῆς πᾶσαι ὅσαι 
φι. - 4 , 
ὑπὸ ἰατρῶν ὠνομασμέναι εἰσὶν ἐπήεσαν, καὶ αὗται μετὰ ταλαιπωρί- 

δ» “4.5: ϑΨ 
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΄ Ἷ 4- -" ᾿ ἘΠ Υ ’ Α 

ας μεγάλης. 4. λύγξ τε τοῖς πλείοσιν ἐνέπιπτε κενή, σπασμὸν 
- - ᾿ - ’ - 

ἐνδιδοῦσα ἰσχυρόν, τοῖς μὲν μετὰ ταῦτα λωφήσαντα, τοῖς δὲ καὶ 
προ Φ Α Α ᾿ “.- « ’ - Ε] » 

πολλῷ ὕστερον. ὅὄ. καὶ τὰ μὲν ἔξωϑεν ἁπτομένῳ σῶμα οὐκ ἄγαν 
: « 

ϑερμὲν ἦν οὔτε χλωρόν, ἀλλ ὑπέρυϑρον, πελιδνὸν, φλυκταίναις 
- ΝἉ μό 3 ᾿ ν Ἁ » ᾿] σ 5» [2 σ 

μικραῖς καὶ ἕλκεσιν ἐξηνϑηκός" τὸ δὲ ἐντὸς οὕτως ἐκάετο, ὥστε 
μήτε τῶν πάνυ λεπτῶν ἱματίων καὶ σινδόνων τὰς ἐπιβολὰς μηδ᾽ 
ΕΣ .᾿ Ἄς Ὁ ’ σ , “᾿ 5» σ Α - 

ἄλλο τι ἢ γυμνοῖ ἀνέχεσϑαι, ἡδιστά τὲ ἂν ς ὑυδωρ ψυχρὸν σφᾶς 
ι ἀρ τις - - 

αὐτοὺς ῥίπτειν. καὶ πολλοὶ τοῦτο τῶν ἠμελημένων ἀνϑρώπων καὶ 
ἔδρασαν ἐς φρέατα, τῇ δίψῃ ἀπαύστῳ ξυνεχόμενοι. καὶ ἐν τῷ ὁμοίῳ 

΄ ΔῸΣ Ν Α - 

καϑειστήκει τό τὲ πλέον καὶ ἔλασσον ποτόν. 0. καὶ ἡ ἀπορία τοῦ 
κ᾿ ΡῈ 

μὴ ἡσυχάζειν καὶ ἡ ἀγρυπνία ἐπέκειτο διὰ παντός. καὶ τὸ σῶμα, 
σ " Ἂ“ 
ὅσονπερ χρόνον καὶ ἧ νόσος ἀχμάζοι, οὐκ ἐμαραίνετο, ἀλλ᾽ ἀντεῖχε 

, - σ΄ ν - 

παρὰ δόξαν τῇ ταλαιπωρίᾳ, ὥστε ἢ διεφϑείροντο οἱ πλεῖστοι ἐνα- 
- ἊΣ Ἢ -»" " - ᾿ ᾽ 

ταῖοι καὶ ἑβδομαῖοι ὑπὸ τοῦ ἐντὸς καύματος ἔτι ἔχοντές τι δυνάμεως, 
δ - Α 

ἢ εἰ διαφύγοιεν, ἐπικατιόντος τοῦ νοσήματος ἐς τὴν κοιλίαν, καὶ 
΄ - - ᾿ σ 

ἑλκώσεώς τε αὐτῇ ἰσχυρᾶς ἐγγιγνομένης, καὶ διαῤῥοίας ἅμα ἀκράτου 
» ’ « 4“. Ε] 5 ν »} 2 , 

ἐπιπιπτούσης, οἱ πολλοι ὕστερον δι᾿ αὐτὴν ἀσϑενείᾳ ἀπεφϑείροντο. 
΄ ᾿ - ᾿ 

7. διεξήει γὰρ διὰ παντὸς τοῦ σώματος ἄνωϑεν ἀρξάμενον τὸ ἐν 
- - - ᾿ Ἢ - 

τῇ κεφαλῇ πρῶτον ἱδρυϑὲν κακόν, καὶ εἴ τις ἐκ τῶν μεγίστων περι- 

γένοιτο, τῶν γε ἀκρωτηρίων ἀντίληψις αὐτοῦ ἐπεσήμαινε" 8. κατέ- 
- φ, 2 - Α ’, Α ν 

σκηπτεὲ γὰρ ἐς αἰδοῖα καὶ ἐς ἄκρας χεῖρας καὶ πόδας, καὶ πολλοὶ 
᾿ - - 

στερισκόμενοι τούτων διέφευγον, εἰσὶ δ᾽ οἱ καὶ τῶν ὀφϑαλμῶν. 
Ἁ Ἁ ’ - 

τοὺς δὲ καὶ λήϑη ἐλάμβανε παραυτίκα ἀναστάντας τῶν πάντων 
΄ ’, - ᾽ .-« Α " 

ὁμοίως, καὶ ἠγνόησαν σφᾶς τὲ αὐτοὺς καὶ τοὺς ἐπιτηδείους. 
. - - , 

Τ, γενόμενον γὰρ χρεῖσσον λόγου τὸ εἶδος τῆς νόσου, τά τε ἄλλα 
δ χαλεπωτέρως ἢ κατὰ τὴν ἀνϑρωπείαν φύσιν προσέπιπτεν ἑκάστῳ, 

ΟῚ τὶ - 3 ’ὔ ’ " . ν᾿ - ’ 5 εἰ 

καὶ ἐν τῷδε ἐδήλωσε μάλιστα ἄλλο τι ὃν ἢ τῶν ξυντρόφων τι᾿ τὰ 
. σ ΄ σ -“ ’ γὰρ ὄρνεα καὶ τετράποδα ὅσα ἀνθρώπων ἅπτεται, πολλῶν ἀτάφων 

Δ Δ 

γιγνομένων, ἢ οὐ προσήει, ἢ γευσάμενα διεφϑείρετο. 2. τεχμήριον δέ" 
- . δι Ὁ ᾽ὔ »ὄ Α - 

τῶν μὲν τοιούτων ὀρνίϑων ἐπίλειψις σαφὴς ἐγένετο, καὶ οὐχ ἑωρῶντο 
Υ » " Α - Φω77 « Α ᾿ - "» 

οὔτε ἄλλως οὔτε περι τοιοῦτον οὐδέν" οἱ δὲ κύνες μᾶλλον αἰσϑῆησιν 

παρεῖχον τοῦ ἀποβαίνοντος διὰ τὸ ξυνδιαιτᾶσϑαι. 
᾿ τ ΄, 

1,1. Τὸ μὲν οὖν νόσημα, πολλὰ καὶ ἄλλα παραλιπόντι ἀτοπίας, 
ὡς ἑκάστῳ ἐτύγχωνέ τι διαφερόντως ἑτέρῳ πρὸς ἕτερον γιγνόμενον, 

- Ψ - ν -" 

τοιοῦτον ἦν ἐπὶ πᾶν τὴν ἰδέαν. καὶ ἄλλο παρελύπει κατ᾽ ἐκεῖνον 
ν - « ᾿ Α ᾿ - ᾿ 

τὸν χρόνον οὐδὲν τῶν εἰωϑότων᾽ ὃ δὲ καὶ γένοιτο, ἐς τοῦτο ἐτελεύ- 
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᾿ ᾿ Ε] Α τα. 2. ἔϑνησκον δὲ οἱ μὲν ἀμελείᾳ, οἱ δὲ καὶ πάνυ ϑεραπευόμενοι. 
ἕν τὲ οὐδὲν κατέστη ἴαμα ὡς εἰπεῖν ὅ,τι χρῆν προσφέροντας ὦφε:- 
λεῖν" τὸ γάρ τῷ ξυνενεγκόν, ἄλλον τοῦτο ἔβλαπτε. 9. σῶμά τε 
αὔταρκες ὃν οὐδὲν διεφάνη πρὸς αὐτό, ἰσχύος πέρι ἢ ἀσϑενείας, 
2 ᾿ ΄ ε ΄ κι κ᾿ , ᾿ ᾿ ͵ ἀλλὰ πάντα ξυνήρει καὶ τὰ πάσῃ διαίτῃ ϑεραπευόμενα. 4. δεινό- 

΄ ς ΝΝ ων 
τατον δὲ παντὸς ἦν τοῦ κακοῦ ἥ τε ἀϑυμία ὁπότε τις αἴσϑοιτο 

Α - - κάμνων, πρὸς γὰρ τὸ ἀνέλπιστον εὐϑὺς τραπόμενοι τῇ γνώμῃ πολλῷ 
- “κ᾿ - - λ΄ μᾶλλον προΐεντο σφᾶς αὐτοὺς καὶ οὐκ ἀντεῖχον, καὶ ὅτι ἕτερος ἀφ᾽ 

΄ Α ᾿ » ἑτέρου ϑεραπείας ἀναπιμπλάμενοι ὥσπερ τὰ πρόβατα ἔϑνησκον. 
Α , - ’ - - ’ὔ » Ἁ μι » καὶ τὸν πλεῖστον φϑόρον τοῦτο ἐνεποίει. ὅ. εἴτε γὰρ μὴ ϑέλοιεν 

Υ Ε ᾿ , » ΄ " κ 5, Δ Α δεδιότες ἀλλήλοις προσιέναι, ἀπώλλυντο ἔρημοι, καὶ οἰκίαι πολλαὶ 
» ΄ , 

ἐκενώϑησαν ἀπορίᾳ τοῦ ϑεραπεύσοντος" εἴτε προσίοιεν, διεφϑεί- 
θοντο, καὶ μάλιστα οἱ ἀρετῆς τι μεταποιούμενοι᾽" αἰσχύνῃ γὰρ ἠφεί- 

- - ν δουν σφῶν αὐτῶν, ἐσιόντες παρὰ φίλους, ἐπεὶ καὶ τὰς ὀλοφύρσεις 
- - ᾿ -" - τῶν ἀπογιγνομένων τελευτῶντες καὶ οἱ οἰχεῖοι ἐξέκαμνον, ὑπὸ τοῦ 

- - ’ Α δι  Φ ΄ πολλοῦ κακοῦ νικώμενοι. 0. ἐπὶ πλέον δὲ ὅμως οἱ διαπεφευγότες 
Α ΄ ᾿ τόν τὲ ϑνήσχοντα καὶ τὸν πονούμενον φκτίζοντο διὰ τὸ προειδέναι 

Α ᾽ δ 5 - ’, - Ἀν 3, Α 9.8 σ΄ τὲ καὶ αὕτοι ἤδη ἕν τῷ ϑαρσαλέῳ εἶναι" δὶς γὰρ τὸν αὐτὸν ὥστε 
ν ᾽ 2 Ε ’ 8. 9 , , ἈΝ “« 4 καὶ κτείνειν οὐκ ἐπελάμβανε. καὶ ἐμακαρίζοντό τε ὑπὸ τῶν ἄλλων, 

᾿ - - -» ν , καὶ αὐτοὶ τῷ παραχρῆμα περιχαρεῖ καὶ ἐς τὸν ἔπειτα χρόνον ἐλπίδος 
Ἁ ΄ ᾿ - τι εἶχον κούφης μηδ᾽ ἂν ὑπ ἄλλου νοσήματός ποτε ἔτι διαφϑαρῆ- 

ναι. 
ΠῚ]. ᾿Επίεσε δ᾽ αὐτοὺς μᾶλλον, πρὸς τῷ ὑπάρχοντι πόνῳ, καὶ 

[ ᾿ 5 - 3 “- 5» Α » Α » ΄' ᾿ ἐδ , ἡ ξυγκομιδὴ ἐκ τῶν ἄγρων ἐς τὸ ἄστυ, και ζῶο ἤσσον τοὺς ἐπελϑον- 
τας. 2. οἰκιῶν γὰρ. οὐχ ὑπαρχουσῶν, ἀλλ᾿ ἐν καλύβαις πνιγηραῖς 
ὥρᾳ ἔτους διαιτωμένων ὁ φϑόρος ἐγίγνετο οὐδενὶ. κόσμῳ, ἀλλὰ καὶ 
«χροὶ ἐπ᾿ ἀλλήλοις ἀποϑνήσκοντες ἔχειντο, καὶ ἐν ταῖς ὁδοῖς ἐχκα- 

- Α Α ΄ - - Ὁ λινδοῦντο καὶ περὶ τὰς κρήνας ἁπάσας ἡμιϑνῆτες, τοῦ ὕδατος ἐπι- 
ϑυμίᾳ. 8. τά τε ἱερὰ ἐν οἷς ἐσκήνηντο νεκρῶν πλέα ἦν, αὐτοῦ ἐνα- 
ποϑνησχόντων" ὑπερβιαζομένου γὰρ τοῦ κακοῦ, οἱ ἄνϑρωποι οὐκ 
ἔχοντες ὅ,τι γένωνται, ἐς ὀλιγωρίαν ἐτράποντο καὶ ἱερῶν καὶ ὁσίων 
ὁμοίως. 4, νόμοι τὲ πάντες συγεταράχϑησαν οἷς ἐχρῶντο πρότερον 
περὶ τὰς ταφάς, ἔϑαπτον δὲ ὡς ἕκαστος ἐδύνατο. καὶ πολλοὶ ἐ ἐς 
ἀναισχύντους ϑήκας ἐτράποντο, σπάνει τῶν ἐπιτηδείων διὰ τὸ 

Ἵ ΄ ’ ν συχνοὺς ἤδη προτεϑνάναι σφίσιν" ἐπὶ πυρὰς 7ὰρ ἀλλοτρίας, 
φϑάσαντες τοὺς γήσαντας, οἱ μὲν ἐπιϑέντες τὸν ἑχυτῶν γεχρὺ» 

μννονὴσὼ, ἅσ: σῦκα 
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- ε Α » ᾿»᾿ ᾽ ; « 

ὑφῆπτον, οἱ δὲ καιομένου ἄλλου ἄνωϑεν ἐπιβαλόντες ὃν φέροιεν 
- Ε - 

ἀπήεσαν. 1.ΠΠ|. πρῶτόν τε ἦρξε καὶ ἐς τἄλλα τῇ πόλει ἐπὶ πλέον 
Α ΄ - «Α 

ἀνομίας τὸ νόσημα. ῥᾷον γὰρ ἐτόλμα τις ἃ πρότερον ἀπεκρύπτετο 
μὴ καϑ' ἡδονὴν ποιεῖν, ἀγχίστροφον τὴν μεταβολὴν ὁρῶντες τῶν τὶ 

΄ Α - 

εὐδαιμόνων καὶ αἰφνιδίως ϑνησκόντων καὶ τῶν οὐδὲν πρότερον 
᾿ σ 

κεκτημένων, εὐθὺς δὲ τἀκείνων ἐχόντων. Ὡ. ὥστε ταχείας τὰς 
5 Ν " Ἁ Α ’ » 

ἐπαυρέσεις καὶ πρὸς τὸ τερπνὸν ἠξίουν ποιεῖσϑαι, ἐφήμερα τά τε 
ἈΝ " 

σώματα καὶ τὰ χρήματα ὁμοίως ἡγούμενοι. 83. καὶ τὸ μὲν προσ- 
- “- Ἑ “ 2 -" , Ἅ' "ἵ , 

ταλαιπωρεῖν τῷ δόξαντι καλῷ οὐδεὶς πρόϑυμος ἦν, ἄδηλον νομίζων 
5 Α ἊΜ] ΕῚ Α 3 » ’ σ ᾿ " «ς ν ᾿ 

εἰ πριν ἐπ αὑτὸ ἐλϑεῖν διαφϑαρήσεται" 0,τι δὲ ἤδη τε ἡδὺ καὶ 
΄ -“ Ν 

πανταχῦϑεν τὸ ἐς αὐτὸ κερδαλέονῃ τοῦτο καὶ καλὸν καὶ χρήσιμον 
Φ - ᾿ ᾿ ν » , ’ 5» " » - . 

κατέστη. 4. ϑεῶν δὲ φόβος ἢ ἀνθρώπων νόμος οὐδεὶς ἀπεῖργε, τὸ 
ἡ ᾿ « ᾽ Ν -“ - » 

μὲν κρίνοντες ἐν ὁμοίῳ καὶ σέβειν καὶ μὴ ἐκ τοῦ πάντας ὁρᾶν ἐν ἴσῳ 
» 3 - νν ΄ ΡῚ ν 5 » ΓΙ “- [. 

ἀπολλυμένους, τῶν δὲ ἁμαρτημάτων οὐδεὶς ἐλπίζων μέχρι τοῦ δίκην 
’ ᾿ Ἃ ᾿ ΄ 3 - ᾿ Χ , " »ἵ 

γενέσϑαι βιοὺς ἂν τὴν τιμωρίαν ἀντιδοῦναι, πολὺ δὲ μείζω τὴν ἤδη 
- - Ἁ Ἁ -»" 

κατεψηφισμένην σφῶν ἐπιχρεμασϑῆναι, ἣν πρὶν ἐμπεσεῖν εἰχὸς εἶναι 
τοῦ βίου τι ἀπολαῦσαι. 

᾿Ὶ ’ - 

ΤΥ. Τοιούτῳ μὲν πάϑει οἱ ᾿41ϑηναῖοι περιπεσόντες ἐπιέζοντο, 
5» ΄ " ΄ " - "- , Ε] Ἁ 
ἀνϑρώπων τὲ ἔνδον ϑνησκοντῶν καὶ γ1 ἕξω ἀγουμξαηεῖ ὦ, ἐν δὲ 

τῷ καχῷ, οἷα εἰκός, ἀνεμνήσϑησαν καὶ ; τοῦδε τοῦ ἔπους, φάσκοντες 
οἱ πρεσβύτεροι πάλαι ἄδεσϑαι, 

, Α σ» 3». τῦσῷ 

ἥξει Δωριακὸς πόλεμος καὶ λοιμὸς ἅμ᾽ αὐτῷ. 
νος ΣΝ Ἁ μ᾿ » -» » ;ὔ» Α Α 2 [, ] --:᾽΄ 

. ἐγένετο μὲν οὖν ἔρις τοῖς ἀνϑρώποις μὴ λοιμὸν ὠνομάσϑαι ἐν τῷ 
-»" - Α ᾿Ὶ “- 

ἔπει ὑπὸ τῶν παλαιῶν, ἀλλὰ λιμόν, ἐνίκησε δὲ ἐπὶ τοῦ παρόντος 
- ; Δ. ἢ Ἢ , 

εἰχότως λοιμὸν εἰρῆσϑαι" οἱ γὰρ ἄνϑρωποι πρὺς ἃ ἔπασχον τὴν 
’ ᾽ - Ἃ ’ ’ » , , 

μνήμην ἐποιοῦντο. ἣν δὲ γε οἶμαί ποτε ἄλλος πόλεμος καταλάβῃ 
8 - σ Ἁ - 3 ’, ν ᾿ Ξ 

Δωρικὸς τοῦδε ὕστερος καὶ ξυμβῇ γενέσϑαι λιμόν, κατὰ τὸ εἰκὸς 

οὕτως ἄσονται. 4. μνήμη δὲ ἐγένετο καὶ τοῦ ““ακεδαιμονίων χρη- 
-" - - , 5 Α 

στηρίου τοῖς εἰδόσιν, ὅτε ἐπερωτῶσιν αὐτοῖς τὸν ϑεὸν εἰ χρὴ πολε- 
“ - ᾿ ΟΝ » 

μεῖν ἀνεῖλε κατὰ χράτος πολεμοῦσι νίχην ἔσεσϑαι, καὶ αὐτὸς ἔφη 
μ᾿ - ᾿ ΄ Ε 

ξυλλήψεσϑαι. ὄ. περὶ μὲν οὖν τοῦ χρηστηρίου τὰ γιγνόμενα ἤκαζον 
ε “Ἂ - “9 ᾿ . - : , « ΄ “ «- 
ὁμοῖα εἶναι" ἐσβεβληκότων δὲ τῶν Πελοποννησίων ἢ νόσος ἤρξατο 

ΕῚ ρ δον " Γ. Ε] Θ᾿. ὑψῷ σ δι. 5 -ν 

εὐθύς. καὶ ὃς μὲν Πελοπόννησον οὐκ ἐσῆλϑεν, ο,τι ἄξιον καὶ εἰπεῖν, 
" Ἁ ᾿Ὶ - 

ἐπενείματο δὲ ᾿ϑήνας μὲν μάλιστα, ἔπειτα δὲ καὶ τῶν ἄλλων 
2 ᾿ -" Ἁ Ἁ Ἁ Ἁ 

χωρίων τὰ πολυανϑρωπότατα. Θθ. ταῦτα μὲν τὰ χατὰ τὴν νόσον 
γενόμενα. 
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ν ’ - 

1,7. Οἱ δὲ Πελοποννήσιοι ἐπειδὴ ἔτεμον τὸ πεδίον, παρῆλϑον 
3 " , - , , , τ Α " , 
ἐς τὴν Πάραλον γὴν καλουμένην μέχρι “Ἰαυρίου, οὐ τὰ ἀργύρεια 

ἈΝ - μὴ ᾿ « 

μέταλλά ἐστιν ᾿“΄ϑηναίοις. καὶ πρῶτον μὲν ἕτεμον ταύτην ἣ πρὸς 
ν- Υ " ᾿ " ᾿ΕΥ 2 

Πελοπόννησον ὁρᾷ, ἔπειτα δὲ τὴν πρὸς Εὐβοιάν τε καὶ "Ανδρον 
- ν Χ Ἁ , ν εὖ - 

τετραμμένην. Ὡ. Περικλῆς δέ, στρατηγὸς ὧν καὶ τότε, περὶ μὲν τοῦ 
Α ΄ σ ΕῚ 

μὴ ἐπεξιέναι τοὺς ᾿Αϑηναίους τὴν αὐτὴν γνώμη» εἶχεν, ὥσπερ καὶ 
- - - “- » Ἀ 

ἐν τῇ προτέρᾳ ἐσβολῇ 1Υ1]. ἔτι δ᾽ αὐτῶν ἐν τῷ πεδίῳ ὄντων, πρὶν 
3 ᾿ ἮΝ “- Υ οὦ « 4 ον τ Ἂν - ΄ 
ἐς τὴν παραλίαν γῆν ἐλϑεῖν, ἕκατον νεῶν ἐπίπλουν τῇ Πελοποννήσῳ 

᾿ “ Δ.9 : “- « ᾿ ΜΙ Α ») 5 8.5) ἣ - 
παρεσκευάζετο, καὶ ἐπειδὴ ἑτοῖμα ἦν, ἀνήγετο. ὦ. ἦγε δ᾽ ἐπὶ τῶν 

- ΄ Ἂ 

νεῶν ὁπλίτας ᾿΄ϑηναίων τετρακισχιλίους καὶ ἱππέας τριακοσίους 
Α ς -» - - - - 

ἐν ναυσὶν ἱππαγωγοῖς πρῶτον τότε ἐκ τῶν παλαιῶν νεῶν ποιηϑ εί- 
,ὔ Ἁ ᾿ ΟΝ Α ’ ’ Φ 

σαις ξυνεστρατεύοντο δὲ καὶ Χῖοι καὶ “έἔσβιοι πεντήκοντα ναυσίν. 
σ Ἁ Ἷ σ ’ 

9, ὅτε δὲ ἀνήγετο ἡ στρατιὰ αὕτη ᾿4'ϑηναίων, Πελοποννησίους 
» “- 3 “ » 3 - , 5 ἣν ταν 

κατέλιπον τῆς ᾿Αττικῆς ὄντας ἐν τῇ παραλίᾳ. 4. ἀφικόμενοι δὲ ἐς 
᾿Επίδανρον τῆς Πελοποννή ὅτεμον τῆς γῆς τὴν πολλήν, καὶ πρὸ ίδανρον τῆς πονγήσου, ἔτεμον τῆς γῆς τὴν πολλήν, καὶ πρὸς 

» 3} 3 3 , Ἁ " ἀδι, ὃ - 3 , 

τὴν πόλιν προσβαλόντες ἐς ἐλπίδα μὲν ἤλϑον τοῦ ἑλεῖν, οὐ μέντοι 

προεχώρησέ γε. ὅ. ἀναγαγόμενοι δὲ ἐκ τῆς ᾿Επιδαύρου ἔτεμον τήν 
-" , Ν 

τὲ Τροιζηνίδα γῆν καὶ τὴν ᾿“λιάδα καὶ τὴν ἙἭ,μιονίδα " ἔστι δὲ 
, - 5 ΄ -“ ᾿ "» ΑΨ ΕΤΟ) 

πάντα ταῦτα ἐπιϑαλάσσια τῆς Πελοποννήσου. Ὁ. ἄραντες δὲ ἀπ 
᾽ - 3 ’ 5 ἤ - - ’, 5 ͵ 

αὐτῶν ἀφίκοντο ς Πρασιᾶς τῆς “ακωνικῆς, πολισμὰ ἐπιϑαλάσσιον, 
Ν - “ ᾿ τ' 2 

καὶ τῆς τὲ γῆς ἔτεμον καὶ αὐτὸ τὸ πόλισμα εἷλον καὶ ἐπόρϑησαν. 
7. τοὺς δὲ Πελοποννησίους οὐκέτι κατέλαβον ἐν τῇ ᾿ΑἸττικῇ ὄντας, 
ἀλλ ἀνακεχωρηκότας. 

σ κκ - - -“ 

ΤΙ ΥΤ.. Ὅσον δὲ χρόνον οἵ τε Πελοποννήσιοι ἦσαν ἐν τῇ γῇ τῇ 
ἸᾺ ᾽ ν « 3 -" 5 Ὡ 5.νἣν - -" ε ’ " 

ϑηναίων, καὶ οἱ ᾿αϑηναῖοι ἐστράτευον ἐπὶ τῶν νεῶν, ἡ νόσος ἕν 
ΡΞ - ι 2 ᾿ " Δ ᾳ - ᾿ “ κ᾿ 

τὲ τῇ στρατιᾷ τοὺς ᾿ϑηναίους ἔφϑειρε καὶ ἐν τῇ πόλει, ὥστε καὶ 
5 , ᾿ ’ ’ ν , « ᾽ ᾽ς 

ἐλέχϑη τοὺς Πελοποννησίους δείσαντας τὸ νόσημα, ὡς ἐπυνθάνοντο 
- , σ "] - ΄ , 

τῶν αὐτομόλων ὅτι ἐν τῇ πόλει εἴη καὶ ϑάπτοντας ἅμα ἠσϑάνοντυ, 

θᾶσσον ἐκ τῆς γῆς ἐξελϑεῖν. Ὁ. τῇ δὲ ἐσβολῇ ταύτῃ πλεῖστόν τὲ 
Ἁ - - ᾿ « 

χρόνον ἐνέμειναν καὶ τὴν γῆν πᾶσαν ἔτεμον" ἡμέρας γὰρ τεσσαρά- 
κοντὰ μάλιστα ἐν τῇ γῇ τῇ «“ττικῇ ἐγένοντο. ; 

- -»" ’ “ ΄ , 

ΠΥΠῚ. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ ϑέρους “Ἧγνων ὁ Νικίου καὶ Κλεόπομ- 
« - ’ ᾽, 

πος ὁ Κλεινίου, ξυστράτηγοι ὄντες Περικλέους, λαβόντες τὴν στρα- 
ν τ 5᾽" κὶὰ :) ΄ 3 ω γὼ 9. ἃ , ν 

τιὰν ῃπὲρ ἐκεῖνος ἐχρήσατο, ἐστράτευσαν εὐθὺς ἐπὶ Χαλκιδέας τὰς 
3...4 , , ᾽ " , » ’, ᾿ 

ἐπὶ Θράκης καὶ Ποτίδαιαν ἔτι πολιορκουμένην, ἀφικόμενοι δὲ μη- 
, - ᾿ - 

χανάς τὲ τῇ ΠΠ|οτιδαίᾳ προσέφερον καὶ παντὶ τρόπῳ ἐπειρῶντο 



ΡΟ ΠΣ σὺ: οδ 

«λεῖν. Ὁ. προὐχώρει δὲ αὐτοῖς οὔτε ἡ αἴρεσις τῆς πόλεως οὔτε 

τἄλλα τῆς παρασκευῆς ἀξίως" ἐπιγενομένη γὰρ ἧ γύσος ἐνταῦϑα 

δὴ πάνυ ἐπίεσε τοὺς ᾿4ϑηναίους, φϑείρουσα τὴν στρατιάν, ὥστε 
καὶ τοὺς προτέρους στρατιώτας νοσῆσαι τῶν ᾿41ϑηναίων ἀπὸ τῆς 
ξὺν “Ἵγνωνι στρατιᾶς, ἐν τῷ πρὸ τοῦ χρόνῳ ὑγιαίνοντας. Φορμίων 
δὲ καὶ οἱ ἑξακόσιοι καὶ χίλιοι οὐκέτι ἦσαν περὶ Χαλκιδέας. 3. ὁ μὲν 
οὖν “Ἅγνων ταῖς ναυσὶν ἀνεχώρησεν ἐς τὰς ᾿Αϑήνας, ἀπὸ τετρα- 
κισχιλίων ὁπλιτῶν χιλίους καὶ πεντήχοντα τῇ νόσῳ ἀπολέσας ἐν 

τεσσαράκοντα μάλιστα ἡμέραις " οἱ δὲ πρότεροι στρατιῶται κατὰ 
χώραν μένοντες ἐπολιόρκουν τὴν Ποτίδαιαν. 

Τ1Χ. Μετὰ δὲ τὴν δευτέραν ἐσβολὴν τῶν Πελοποννησίων οἱ 
᾿“ϑηναῖοι, ὡς ἥ τὲ γῆ αὐτῶν ἐτέτμητο τὸ δεύτερον, καὶ ἡ νόσος 
ἐπέκειτο ἅμα καὶ ὁ πόλεμος, ἠλλοίωντο τὰς γνώμας, 2. καὶ τὸν μὲν 
Περικλέα ἐν αἰτίᾳ εἶχον, ὡς πείσαντα σφᾶς πολεμεῖν, καὶ δι᾿ ἐκεῖνον 
ταῖς ξυμφοραῖς περιπεπτωχότες, πρὸς δὲ τοὺς Ζ4ακεδαιμονίους 
ὥρμηντο ξυγχωρεῖν. καὶ πρέσβεις τινὰς πέμψαντες ὡς αὐτοὺς 
ἄπρακτοι ἐγένοντο. πανταχόϑεν τὲ τῇ γνώμῃ ἄποροι καϑεστῶτες 
ἐνέχειντο τῷ Περικλεῖ. 9. ὁ δὲ ὁρῶν αὐτοὺς πρὸς τὰ παρόντα 
χαλεπαίνοντας καὶ πάντα ποιοῦντας ἅπερ αὐτὸς ἤλπιζε, ξύλλογον 
ποιήσας, ἔτι δ᾽ ἐστρατήγει, ἐβούλετο ϑαρσῦναί τε καὶ ἀπαγαγὼν τὸ 
ὀργιζόμενον τῆς γνώμης πρὸς τὸ ἠπιώτερον καὶ ἀδεέστερον κατα- 
στῆσαι. παρελϑὼν δὲ ἔλεξε τοιάδε. 

1,Χ. Καὶ προσδεχομένῳ μοι τὰ τῆς ὀργῆς ὑμῶν ἐς ἐμὲ γεγένη- 
ται, αἰσϑάνομαι γὰρ τὰς αἰτίας, καὶ ἐκκλησίαν τούτου ἕνεκα ξυνή- 
γαγον, ὅπως ὑπομνήσω καὶ μέμψομαι, εἴ τι μὴ ὀρθῶς ἢ ἐμοὶ χαλε- 
παίνετε, ἢ ταῖς ξυμφοραῖς εἴκετε. 2, ἐγὼ γὰρ ἡγοῦμαι πόλιν πλείω 
ξύμπασαν ὀρϑουμένην ὠφελεῖν τοὺς ἰδιώτας ἢ καϑ᾽ ἕκαστον τῶν 
πολιτῶν εὐπραγοῦσαν, ἀϑρόαν δὲ σφαλλομένην. 3. καλῶς μὲν γὰρ 
φερόμενος ἀνὴρ τὸ καϑ' ἑαυτὸν διαφϑειρομένης τῆς πατρίδος οὐδὲν 
ἧσσον ξυναπύόλλυται, κακοτυχῶν δὲ ἐν εὐτυχούσῃ πολλῷ μᾶλλον 

διασώζεται. 4. ὁπότε οὖν πόλις μὲν τὰς ἰδίας ξυμφορὰς οἵα τὲ 

φέρειν, εἷς δὲ ἕκαστος τὰς ἐκείνης ἀδύνατος, πῶς οὐ χρὴ πάντας 
ἀμύνειν αὐτῇ, καὶ μὴ ὃ νῦν ὑμεῖς δρᾶτε, ταῖς κατ οἶκον κακοπρα- 
γίαις ἐκπεπληγμένοι τοῦ κοινοῦ τῆς σωτηρίας ἀφίεσϑε, καὶ ἐμέ τε 
τὸν παραινέσαντα πολεμεῖν καὶ ὑμᾶς αὐτούς, οἱ ξυνέγνωτε, δι᾿ αἰτίας 
ἔχετε. ὅ. καίτοι ἐμοὶ τοιούτῳ ἀνδρὶ ὀργίζεσϑε, ὃς οὐδενὸς οἴομαι 
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σ “ -“ , ᾿ ’ Ἀ. ἐ "- φι , ’ 
ἥσσων εἶναι γνῶναί τὲ τὰ δέοντα καὶ ἑρμηνεῦσαι ταῦτα, φιλόπολίς 

7 σ΄ κ᾿ δ ν Η͂ » 

τε καὶ χρημάτων κρείσσων. 0. ὅ τὲ γὰρ γνοὺς καὶ μὴ σαφῶς διδά- 
δεν ον Δ ὦ δ 35, ’ Ἔ: 2 ΄ - ᾿ ΄ 

ξὰας ἐν ἴσῳ καὶ εἰ μὴ ἐνεϑυμήϑη" 0 τ ἔχων ἀμφότερα, τῇ δὲ πόλει 
΄ δ « ’ » ΄ ᾿ - 

δύσνους, οὐκ ἂν ὁμοίως τι οἰκείως φράζοι" προσόντος δὲ καὶ τοῦδε, 
΄ ’ Χ - 

χρήμασι δὲ νικωμένου, τὰ ξύμπαντα τούτου ἑνὸς ἂν πωλοῖτο. 

7. ὥστ᾽ εἴ μοι καὶ μέσως ἡγούμενοι μᾶλλον ἑτέρων προσεῖναι αὐτὰ 
ἘΝ δ - - ᾿ -" 

πολεμεῖν ἐπείσϑητε, οὐκ ἂν εἰκότως νῦν τοῦ γε ἀδικεῖν αἰτίαν φεροί- 
΄ κ ." “ν᾿ Ἅ, . ’ ᾽ ΡῚ - 

μην. {Χ]. καὶ γὰρ οἷς μὲν αἵρεσις γεγένηται τἄλλα εὑὐτυχοῦσι, 
ἃ τ - Ἂ 5 εὐΜᾷ, - τὰ δ "- 3 ν - 

πολλὴ ἄνοια πολεμῆσαι" εἰ δ᾽ ἀναγκαῖον ἣν ἢ εἰξαντὰς εὐϑὺς τοῖς 
- Ἃ 

πέλας ὑπακοῦσαι ἢ κινδυνεύσαντας περιγενέσϑαι, ὁ φυγὼν τὸν κίν- 
- - Ν Ἁ 

δυγον τοῦ ὑποστάντος μεμπτότερος. 2. χαὶ ἐγὼ μὲν ὁ αὐτός εἰμι 
ἈΝ Ε] 5. πὶ « -" ν ’ » Α ’ « -" 

καὶ οὐκ ἐξίσταμαι" ὑμεῖς δὲ μεταβάλλετε, ἐπειδὴ ξυνέβη ὑμῖν πει- 
-" , Ἥ οὗ 

σϑῆναι μὲν ἀκεραίοις, μεταμέλειν δὲ κακουμένοις, καὶ τὸν ἐμὸν λό- 
γον ἐν τῷ ὑμετέρῳ ἀσϑενεῖ τῆς γνώμης μὴ ὀρϑὸν φαίνεσϑαι, διότι 

᾿ , -,ῳχ ἑἌΓγ᾽ " ᾿ " ΠΘΒΤῚ “- 4} 4 ’ Γ 
τὸ μὲν λυποῦν ἔχει ἤδη τὴν αἰσϑησιν ἑκάστῳ, τῆς δὲ ὠφελείας ἀπε- 

Ν , “ ι “ ΄ ι 
στιν ἔτι ἡ δήλωσις ἅπασι, καὶ μεταβολῆς μεγάλης, καὶ ταύτης ἐξ 

- » « 

ὀλίγου, ἐμπεσούσης ταπεινὴ ὑμῶν ἡ διάνοια ἐγκαρτερεῖν ἃ ἔγνωτε. 
-τ ΄ ᾿ Α 

8. δουλοῖ γὰρ φρόνημα τὸ αἰφνίδιον καὶ ἀπροσδόκητον καὶ τὸ πλεί- 750 μ 
»" « ΟΨΝΙ Α - "» 5 σ΄ 

στῳ παραλόγῳ ξυμβαῖνον" ὃ ὑμῖν πρὸς τοῖς ἄλλοις οὐχ ἡκιστὰ 
σ Ν - 

καὶ κατὰ τὴν νόσον γεγένηται. 4. ὅμως δὲ πόλιν μεγάλην οἰκοῦν- 
τας, καὶ ἐν ἤϑεσιν ἀντιπάλοις αὐτῇ τεϑραμμένους, χρεὼν καὶ ξυμ- 
φοραῖς ταῖς μεγίσταις ἐθέλειν ὑφίστασϑαι, καὶ τὴν ἀξίωσιν μὴ 
ἀφανίζειν" ἐν ἴσῳ γὰρ οἱ ἄνϑρωποι δικαιοῦσι τῆς τὲ ὑπαρχούσης 

, - σ ΝῚ »" Α 

δόξης αἰτιᾶσϑαι ὅστις μαλακίᾳ ἐλλείπει καὶ τῆς μὴ προσηκούσης 
ἂς , » , ΄ κ ἂς ὧν - 

μισεῖν τὸν ϑρασύτητι ὀρεγόμενον" ἀπαλγήσαντας δὲ τὰ ἰδια τοῦ 
κοινοῦ τῆς σωτηρίας ἀντιλαμβάνεσϑαι. Τ0ΧΊ]. τὸν δὲ πόνον τὸν 

" Ἁ [2 Α , ’ ᾿Ὶ Ἀ 5 λ - 

κατὰ τὸν πόλεμον, μὴ γένηταί τὲ πολὺς καὶ οὐδὲν μᾶλλον περιγε- 
, Ε , ν εν ῬΌΛΩΞΑ » τ ᾿, ι 

νώμεϑα, ἀρκείτω μὲν ὑμῖν καὶ ἐκεῖνα ἕν οἷς ἄλλοτε πολλάκις γε δὴ 
5 ’ 3 2 - ᾽ Ἁ « ΄ ’, Α ᾿ ΄ σ 

ἀπέδειξα οὐκ ὀρϑῶς αὑτὸν ὑποπτευόμενον, δηλώσω δὲ καὶ τόδε, ὁ 
» » οἾ ’ - ζᾺ, 

μοι δοκεῖτε οὔτ᾽ αὐτοὶ πώποτε ἐνθυμηϑῆναι, ὑπάρχον ὑμῖν, μεγέ- 
Α » ᾽ -» ᾿ - 

ϑους πέρι ἐς τὴν ἀρχὴν οὔτ᾽ ἐγὼ ἐν τοῖς πρὶν λόγοις" οὐδ᾽ ἂν νῦν 
ν Ἁ 

ἐχρησάμην κομπωδεστέραν ἔχοντι τὴν προσποίησιν, εἰ μὴ καταπε- 
- ν Α 3..5π - 

πληγμένους ὑμᾶς παρὰ τὸ εἰκὸς ἑώρων. 2. οἴεσϑε μὲν γὰρ τῶν 
΄ " ΜΟΥ ᾿ » - - 

ξυμμάχων μόνον ἄρχειν, ἐγὼ δὲ ἀποφαίνω δύο μερῶν τῶν ἐς χρῆσιν 
-" -" κ ’ - « -" 

φανερῶν, γῆς καὶ ϑαλάσσης, τοῦ ἑτέρου ὑμᾶς παντὸς κυριωτάτους 
» "Ὁ “- , ᾿ς. ἐν , “- φΦ.5 
ὄντας, ἐφ᾽ ὅσον τε νῦν νέμεσϑε καὶ ἢν ἐπὶ πλέον βουληϑῆτε" καὶ οὐκ 
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ν ΄ - - - - - 

ἔστιν ὅστις τῇ ὑπαρχούσῃ παρασκευῇ τοῦ ναυτικοῦ πλέοντας ὑμᾶς 
᾿»᾿ Α , »» » Στ Ν “- 5) -" ΄ 

οὔτε βασιλεὺς κωλύσει, οὔτε ἄλλο οὐδὲν ἔϑνος τῶν ἐν τῷ παρόντι. 
σ΄ - - ν - - . 4 , 9. ὥστε οὐ κατὰ τὴν τῶν οἰκιῶν καὶ τῆς γῆς χρείαν, ὧν μεγάλων 
΄ » “« σ «ς ’ ’ 3.» 'ὸ κ - 

νομίζετε ἐστερῆσϑαι, αὑτὴ ἡ δύναμις φαίνεται" οὐδ᾽ εἰκὸς χαλεπῶς 
- - Ν ᾿ 

φέρειν αὐτῶν, μᾶλλον ἢ οὐ κήπιον καὶ ἐγκαλλωώπισμα πλούτου πρὸς 
- 4 - Χ - 

ταύτην νομίσαντες ὀλιγωρῆσαι, καὶ γνῶναι ἐλευϑερίαν μέν, ἢν ἀντι- 
» - ’ -Ὁ- 

λαμβανόμενοι αὐτῆς διασώσωμεν, ῥαδίως ταῦτα ἀναληψομένην, 
Ἁ “ - 

ἄλλων δ᾽ ὑπακούσασι καὶ τὰ προσεχτημένα φιλεῖν ἐλασσοῦσϑαι, 
τῶν τε πατέρων μὴ χείρους κατ ἀμφότερα φανῆναι, οἱ μετὰ πόνων 

Α 

καὶ οὐ παρ ἄλλων δεξάμενοι κατέσχον τε καὶ προσέτι διασώσαντες 
- " Δι - "' 

παρέδοσαν ἡμῖν αὐτά, αἴσχιον δὲ ἔχοντας ἀφαιρεϑῆναι ἢ κτωμένους 
- ᾿ » - 

ἀτυχῆσαι, ἰέναι δὲ τοῖς ἐχϑροῖς ὁμόσε μὴ φρονήματι μόνον, ἀλλὰ 
᾿», - 

καὶ καταφρονήματι. 4. αὔχημα μὲν γὰρ καὶ ἀπὸ ἀμαϑίας εὐτυχοῦς 
ἢ - ᾿ ΄ 

καὶ δειλῷ τινι ἐγγίγνεται, καταφρόνησις δὲ ὃς ἂν καὶ γνώμῃ πιστεύῃ 
“ « ν .. - 

τῶν ἐναντίων προέχειν, ὃ ἡμῖν ὑπάρχει. ὅ. καὶ τὴν τόλμαν ἀπὸ τῆς 
ὁμοίας τύχης ἡ ξύνεσις ἐκ τοῦ ὑπέρφρονος ἐχυρωτέραν παρέχεται, 

΄, τ τ - ς 

ἐλπίδι τὲ ἥσσον πιστεύει, ἧς ἐν τῷ ἀπόρῳ ἡ ἰσχύς, γνώμῃ δὲ ἀπὸ 
- « ΄ Ἐν ’, « ΄ ΕΙΧΙΠ “ 7λ 

τῶν ὑπαρχόντων, ἧς βεβαιοτέρα ἡ πρόνοια. . τῆς τὲ πόλεως 
- Α - - τ Ά ’ 

ὑμᾶς εἰκὸς τῷ τιμωμένῳ ἀπὸ τοῦ ἄρχειν, ᾧπερ ἅπαντες ἀγάλλεσϑε, 
» " δ Ἁ 

βοηϑεῖν, καὶ μὴ φεύγειν τοὺς πόνους ἢ μηδὲ τὰς τιμὰς διώκειν" μηδὲ 
, 4 ς.., ΄ ἌΝ 2 ΡῚ 5 , ΕΣ ᾿ 

νομίσαι περί ἑνὸς μόνου, δουλείας ἀντ᾽ ἐλευϑερίας, ἀγωνίζεσϑαι, 
βὶ . 9 - , Α ’ τὰ 5 ». - 2 , 
ἀλλὰ καὶ ἀρχῆς στερήσεως καὶ κινδύνου ὧν ἐν τῇ ἀρχῇ ἀπήχϑεσϑε. 

2. ἧς οὐδ᾽ ἐκστῆναι ἔτι ὑμῖν ἔστιν, εἴ τις καὶ τόδε ἐν τῷ παρόντι Ἷ μ ᾽ ᾿ 
᾿Ὶ 2 ’ ΡῚ δ », 6 ’ Ἁ » Γ 

δεδιὼς ἀπραγμοσύνῃ ἀνδραγαϑίζεται" ὡς τυραννίδα γὰρ ἤδη ἔχετε 
» ᾿ « -" ᾿ ᾽» » - 2 »" Ἁ Ε , 

αὐτήν, ἢν λαβεῖν μὲν ἄδικον δοκεῖ εἶναι, ἀφεῖναι δὲ ἐπικίνδυνον. 

9. τάχιστ᾽ ἄν τε πόλιν οἱ τοιοῦτοι ἑτέρους τε πείσαντες ἀπολέσειαν, 
- - κ᾿ κά 

καὶ εἴ που ἐπὶ σφῶν αὐτῶν αὐτόνομοι οἰκήσειαν" τὸ γὰρ ἄπραγμον 
-" ἣ, 5 2 δ 

οὐ σώζεται μὴ μετὰ τοῦ δραστηρίου τεταγμένον, οὐδὲ ἐν ἀρχούσῃ 
΄ - 4 - 

πόλει ξυμφέρει, ἀλλ᾿ ἐν ὑπηκόῳ, ἀσφαλῶς δουλεύειν. ΤΙΧΤΥ͂. ὑμεῖς 
- - »" - ’ " 3.» » - 

δὲ μήτε ὑπὸ τῶν τοιῶνδε πολιτῶν παράγεσϑε μήτε ἐμὲ δι᾿ ὀργῆς 
. τ Ἀ γ ᾿ , “- » δ α , ΓΕῚ 

ἔχετε, ᾧ καὶ αὕτοι ξυνδιέγνωτε πολεμεῖν, εἰ καὶ ἐπελϑόντες οἱ ἔναν- 

τίοι ἔδρασαν ἅπερ εἰκὸς ἦν μὴ ἐθελησάντων ὑμῶν ὑπακούειν, ἐπιγε- 
τ σ΄ - 

γένηταί τε πέρα ὧν προσεδεχόμεϑα ἡ νόσος ἦδε, πρᾶγμα μόνον δὴ 
“ « 4, ] Α ν 

τῶν πάντων ἐλπίδος κρεῖσσον γεγενημένον. καὶ δι᾿ αὐτὴν οἶδ᾽ ὅτι 
ΩΣ ᾿ Ἔ . . δ ἢ 

μέρος τι μᾶλλον ἔτι μισοῦμαι οὐ δικαίως, εἰ μὴ καὶ ὅταν παρὰ λόγον 
Ἂ, ᾿" ; " ’ ; 

τι εὖ πράξητε ἐμοὶ ἀναϑήσετε. 2. φέρειν τὸ χρὴ τά τ δαιμόνια 
δ 
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ἀναγκαίως τά τε ἀπὸ τῶν πολεμίων ἀνδρείως " ταῦτα γὰρ ἐν ἔϑει 
τῇδε τῇ πόλει πρότερόν τε ἦν νῦν τὲ μὴ ἐν ὑμῖν κωλυϑῇ. 8. γνῶτε 
δὲ ὄνομα μέγιστον αὐτὴν ἔχουσαν ἐν πᾶσιν ἀνϑρώποις διὰ τὸ ταῖς 
ξυμφοραῖς μὴ εἴκειν, πλεῖστα δὲ σώματα καὶ πόνους ἀναλωκέναι 
πολέμῳ, καὶ δύναμιν μεγίστην δὴ μέχρι τοῦδε κεκτημένην, ἧς ἐς ἀΐδιον 
τοῖς ἐπιγιγνομένοις, ἢν καὶ νῦν ὑπενδῶμέν ποτε, πάντα γὰρ πέφυκε 
καὶ ἐλασσοῦσϑαι, μνήμη καταλελείψεται, “Ελλήνων τε ὅτι Ἕλληνες 
πλείστων δὴ ἤρξαμεν, καὶ πολέμοις μεγίστοις ἀντέσχομεν πρός τὲ 
ξύμπαντας καὶ καϑ' ἑκάστους, πόλιν τε τοῖς πᾶσιν εὐπορωτάτην 
καὶ μεγίστην ὠκήσαμεν. 4. καίτοι ταῦτα ὁ μὲν ἀπράγμων μέμ- 
ψαιτ' ἄν, ὁ δὲ δρᾶν τι βουλόμενος καὶ αὐτὸς ζηλώσει" εἰ δέ τις μὴ 
κέκτηται, φϑονήσει. ὄ. τὸ δὲ μισεῖσϑαι καὶ λυπηροὺς εἶναι ἐν τῷ 
παρόντι πᾶσι μὲν ὑπῆρξε δὴ ὅσοι ἕτεροι ἑτέρων ἠξίωσαν ἄρχειν" 
ὅστις δ᾽ ἐπὶ μεγίστοις τὸ ἐπίφϑονον λαμβάνει, ὀρϑῶς βουλεύεται. 
μῖσος μὲν γὰρ οὐκ ἐπὶ πολὺ ἀντέχει, ἡ δὲ παραυτίκα τὲ λαμπρότης 
καὶ ἐς τὸ ἔπειτα δόξα ἀείμνηστος καταλείπεται. Θ. ὑμεῖς δὲ ἔς τὸ 
τὸ μέλλον καλὸν προγνόντες, ἔς τὲ τὸ αὐτίκα μὴ αἰσχρὸν τῷ ἤδη 
προϑύμῳ ἀμφότερα χτήσασϑε, καὶ “ακεδαιμονίοις μήτε ἐπικηρυ- 
κεύεσϑε, μήτε ἔνδηλοι ἔστε τοῖς παροῦσι πόνοις βαρυνόμενοι, ὡς 
οἵτινες πρὸς τὰς ξυμφορὰς γνώμῃ μὲν ἥκιστα λυποῦνται, ἔργῳ δὲ 
μάλιστα ἀντέχουσιν, οὗτοι καὶ πόλεων καὶ ἰδιωτῶν κράτιστοί εἰσιν. 

Τ|ΧΥ͂. Τοιαῦτα ὁ Περικλῆς λέγων ἐπειρᾶτο τοὺς ᾿4ϑηναίους 
εἧς τὲ ἐπ αὐτὸν ὀργῆς παραλύειν, καὶ ἀπὸ τῶν παρόντων δεινῶν 
ἀπάγειν τὴν γνώμην. 2. οἱ δὲ δημοσίᾳ μὲν τοῖς λόγοις ἀνεπεί- 
ϑοντο, καὶ οὔτε πρὸς τοὺς ““ακεδαιμονίους ἔτι ἔπεμπον, ἔς τὲ τὸν 

πόλεμον μᾶλλον ὥρμηντο, ἰδίᾳ δὲ τοῖς παϑήμασιν ἐλυποῦντο, ὁ μὲν 
δῆμος ὅτι ἀπὶ ἐλασσόνων ὁρμώμενος ἐστέρητο καὶ τούτων, οἱ δὲ 

δυνατοὶ καλὰ κτήματα κατὰ τὴ» χώραν οἰκοδομίαις τὲ καὶ πολυτε- 
λέσι κατασκεναῖς ἀπολωλεκότες, τὸ δὲ μέγιστον, πόλεμον ἀντὶ εἰρή- 
γῆς ἔχοντες. 8. οὐ μέντοι πρότερόν γε οἱ ξύμπαντες ἐπαύσαντο ἐν 
ὀργῇ ἔχοντες αὐτὸν πρὶν ἐζημίωσαν χρήμασιν. 4. ὕστερον δ᾽ αὖϑις 
οὐ πολλῷ, ὅπερ φιλεῖ ὅμιλος ποιεῖν, στρατηγὸν εἵλοντο καὶ πάντα 
τὰ πράγματα ἐπέτρεψαν, ὧν μὲν περὶ τὰ οἰκεῖα ἕκαστος ἤλγει, 
ἀμβλύτεροι ἤδη ὄντες, ὧν δὲ ἡ ξύμπασα πόλις προσεδεῖτο, πλείστου 
ἄξιον νομίζοντες εἶναι. ὅ. ὅσον τὲ γὰρ χρόνον προὔστη τῆς πόλεως 
ἐν τῇ εἰρήνῃ, μετρίως ἐξηγεῖτο καὶ ἀσφαλῶς διεφύλαξεν αὐτήν, καὶ 
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ϑ} Δι 4. 9 , ’ » , « , , “: Ν ’ 

ἐγέγετο ἐπὶ ἐκείνου μεγίστη" ἐπεί τὲ ὃ πόλεμος κατέστη, ὃ δὲ φαίνε- 
ἌΝ , ν " , . » , Ν ᾿ » ᾿" 

ται καὶ ἐν τούτῳ προγνοὺς τὴν δύναμιν. Θ. ἐπεβίω δὲ δυο ἔτη καὶ 
- σε. ν ἊΝ Α 2 [ ᾿ ν, ’ Ν 3 , « “ 

μῆνας ἕξ' χαὶ ἐπειδὴ ἀπέϑανεν, ἐπὶ πλὲον ἔτι ἐγνωσϑὴ ἢ προνοιὰ 
- ΄ - 

αὐτοῦ ἡ ἐς τὸν πόλεμο». 7. ὁ μὲν γὰρ ἡσυχάζοντάς τὲ καὶ τὸ 
Α - 

ναυτικὸν ϑεραπεύοντας καὶ ἀρχὴν μὴ ἐπικτωμένους ἐν τῷ πολέμῳ 
μηδὲ τῇ πόλει κινδυνεύοντας ἔφη περιέσεσϑαι" οἱ δὲ ταῦτά τὲ πάντα 
5» 3 ’ " δ ΑΚ "Ὁ - ’ - - 

ἐς τοὐναντίον ἔπραξαν καὶ ἄλλα ἔξω τοῦ πολέμου δοχοῦντὰ εἶναι, 
5, - ᾿ - 

κατὰ τὰς ἰδίας φιλοτιμίας καὶ ἰδια κέρδη, κακῶς ἔς τὲ σφᾶς αὐτοὺς 
΄ « Ν -» 

καὶ τοὺς ξυμμάχους ἐπολίτευσαν, ἃ κατορϑούμενα μὲν τοῖς ἰδιώταις 
Α ἂν" 5 , - Ἥ , Ν - ΄ 5» " ΄ 

τιμὴ καὶ ὠφέλεια μᾶλλον ἢν, σφαλέντα δὲ τῇ πολει ς τὸν πόλεμον 
᾽ὔ ’ » “ὖν ΒΕ σ 5 - Ἁ Α " - 

βλάβη καϑίστατο. ὅ. αἴτιον δ᾽ ἣν οτι ἐκεῖνος μὲν δυνατὸς ὧν τῷ 

τε ἀξιώματι καὶ τῇ γνώμῃ, χρημάτων τε διαφανῶς ἀδωρότατος 
΄ -" Ν - 5 ’ ν ΕΣ » - ΄ 

γενόμενος, κατεῖχε τὸ πλῆϑος ἐλευϑέρως, καὶ οὐκ ἤγετο μᾶλλον ὑπ 

αὐτοῦ ἢ αὐτὸς ἦγε, διὰ τὸ μὴ κτώμενος ἐξ οὐ προσηκόντων τὴν 
" ΑἉ 

δύναμιν πρὸς ἡδονήν τι λέγειν, ἀλλ ἔχων ἐπὶ ἀξιώσει καὶ πρὸς 
ὀργήν τι ἀντειπεῖν. 9. ὁπότε γοῦν αἰσϑοιτό τι αὐτοὺς παρὰ καιρὸν 
σ - ᾿ ’ ϑρΩΝ ,} -" Α Δ 

ὕβρει ϑαρσοῦντας, λέγων κατέπλησσεν ἐπι τὸ φοβεῖσϑαι, καὶ δεδιο- 
ἝὝ 2 δ ᾿᾿ Ἅ ΄ δῶν Α - δι ΥἿΝ δὲ 

τὰς αὖ ἀλόγως ἀντικαϑίστη πάλιν ἐπὶ τὸ ϑαρσεῖν. ἐγίγνετό τὲ 
ν ᾿" - 

λόγῳ μὲν δημοχρατία, ἔργῳ δὲ ὑπὸ τοῦ πρώτου ἀνδρὸς ἀρχή. 
[2 , ξ - 

10. οἱ δὲ ὕστερον ἴσοι αὐτοὶ μᾶλλον πρὸς ἀλλήλους ὄντες, καὶ ὀρε- 
γόμενοι. τοῦ πρῶτος ἕκαστος γίγνεσϑαι, ἐτράποντο καϑ' ἡδονὰς τῷ 

΄ Ν ἰ τ , 

δήμῳ καὶ τὰ πράγματα ἐνδιδόναι. 11. ἐξ ὧν ἄλλα τε πολλά, ὡς ἐν 
’ ͵ Ἀ 3. , 5 ’ « ’ ΙΝ « 5 ’ « 

μεγάλῃ πόλει καὶ ἀρχὴν ἐχούσῃ, ἡμαρτηϑὴ καὶ ὁ ἐς Σικελίαν πλοῦς, 
Ρ᾿ Ξ σ Υ “΄ 
ὃς οὐ τοσοῦτον γνώμης ἁμάρτημα ἦν πρὸς οὺς ἐπήεσαν, ὅσον οἱ 
ἐχπέμψαντες οὐ τὰ πρόσφορα τοῖς οἰχομένοις ἐπιγιγνώσκοντες, ἀλλὰ 

Ἁ - - 

κατὰ τὰς ἰδίας διαβολὰς περὶ τῆς τοῦ δήμου προστασίας, τὰ τε ἕν 
τῷ στρατοπέδῳ ἀμβλύτερα ἐποίουν, καὶ τὰ περὶ τὴν πόλιν πρῶτον 
ἐν ἀλλήλοις ἐταράχϑησαν. 12. σφαλέντες δ᾽ ἐν Σικελίᾳ ἄλλῃ τε 
παρασχευῇ καὶ τοῦ ναυτικοῦ τῷ πλείονι μορίῳ, καὶ κατὰ τὴν πόλιν 

» σ ᾿ -»" - ἤδη ἐν στάσει ὄντες, ὅμως τρία μὲν ἔτη ἀντεῖχον τοῖς τὲ πρότερον 
ὑπάρχουσι πολεμίοις, καὶ τοῖς ἀπὸ Σικελίας με αὐτῶν καὶ τῶν 
ξυμμάχων ἔτι τοῖς πλείοσιν ἀφεστηκόσι, Κύρῳ τε ὕστερον βασιλέως 

Α « -» 

παιδὶ προσγενομένῳ, ὃς παρεῖχε χρήματα Πελοποννησίοις ἐς τὸ 
᾿ , δ) 

ναυτικόν" καὶ οὐ πρότερον ἐνέδοσαν, ἢ αὐτοὶ ἐν σφίσι κατὰ τὰς 
5» ᾿ ΄ ᾽ “- ἔτ Ὰ 
ἰδίας διαφορὰς περιπεσόντες ἐσφάλησαν. τοσοῦτον τῷ Περικλεῖ 
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5 ᾿ ; 5΄΄.δι ΄- ’ Ν , νἍἉ « ’ 

ἐπερίσσευσε τότε, ἀφ ὧν αὐτὸς προέγνω καὶ πάνυ ἂν ῥᾳδίως πὲρε 
γενέσϑαι τῶν Πελοποννησίων αὐτῶν τῷ πολέμῳ. 

ΩΝ ν - - 

Ὁ ΤΧΥΙ. Οἱ δὲ “ακεδαιμόνιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι τοῦ αὐτοῦ ϑέρους 
, - “4 « 

ἐστράτευσαν ναυσὶν ἑκατὸν ἐς Ζάκυνϑον τὴν νῆσον, ἢ κεῖται ἀντι- 
Ξ - " ᾿ 

πέρας "Ἤλιδος " εἰσὶ δὲ ᾿““χαιῶν τῶν ἐκ Πελοποννήσου ἄποικοι καὶ 
᾿ 

“ϑηναίοις ξυνεμάχουν. 2. ἐπέπλεον δὲ “ἠακεδαιμονίων χίλιοι 
ὼ - ΄ ΄ Α 

ὑπλῖται καὶ Κνῆμος Σπαρτιάτης ναύαρχος. ἀποβάντες δὲ ἐς τὴν 
- ΒΝ 

γῆν ἐδήωσαν τὰ πολλά. καὶ ἐπειδὴ οὐ ξυνεχώρουν, ἀπέπλευσαν ἐπ 
φίχου. 

Ἅ - - -“ 

ΠΧΎΥΤΙ. Καὶ τοῦ αὐτοῦ ϑέρους τελευτῶντος ᾿“ριστεὺς Κορίν- ἑ : 
ϑιὸος καὶ ““ακεδαιμονίων πρέσβεις, ᾿Ανήριστος καὶ ΜΜικόλαος καὶ 

΄ 4 τὰ " 
Στρατόδημος καὶ Τεγεάτης Τιμαγόρας καὶ ᾿Αργεῖος ἰδίᾳ Πόλλις, 
πορευόμενοι ἐς τὴν ᾿Ασίαν ὡς βασιλέα, εἴ πως πείσειαν αὐτὸν χρή- 
ματά τε παρέχειν καὶ ξυμπολεμεῖν, ἀφικνοῦνται ὡς Σιτάλκην πρῶ- 

, Ἅ. 5 ͵ 4 - Ψ,;. γ᾽ ’ » ’, 

τον τὸν Τήρεω ἐς Θράκην, βουλόμενοι πεῖσαί τὲ αὐτόν, εἰ δύναιντο, 

μεταστάντα τῆς ᾿ϑηναίων ξυμμαχίας στρατεῦσαι ἐπὶ τὴν Ποτί- 
ΦΧ, ) - 3 ΄ - ᾿ - δαιαν, οὗ ἦν στράτευμα τῶν ᾿4ϑηναίων πολιορκοῦν, καὶ ἧπερ 

. ΒΝ ᾽ - ,ὔ - ἐε ’ « 

ὥρμηντο, δι᾿ ἐχείνου πορευϑῆναι πέραν τοῦ ᾿Ελλησπόντου ὡς (Ῥαρ- 
, Α Ἶω α 2 . " «ς , 2 ’ 

ψάκην τὸν (φΨαρναβάζου, ος αὐτοὺς ἐμελλὲεν ὡς βασιλέα ἀναπέμψειν 
᾿ ΄ 

2. παρατυχόντες δὲ ᾿4ϑηναίων πρέσβεις «Ζέαρχος Καλλιμάχου καὶ 

᾿Αμεινιάδης Φιλήμονος παρὰ τῷ «Σιτάλκῃ πείϑουσι τὸν Σάδοκον 
, ’ 2 - , «᾿’΄ ᾿ 4 5 , 

τὸν γεγενημένον ᾿ϑηναῖον, Σιτάλκου υἱὸν, τοὺς ἄνδρας ἐγχειρίσαι 
΄ σ , 

σφίσιν, ὅπως μὴ διαβάντες ὡς βασιλέα τὴν ἐχείνου πόλιν τὸ μέρος 
Ζ ᾿ » ““-" , 

βλάψωσιν. ὃ. ὁ δὲ πεισϑεὶς πορευομένους αὐτοὺς διὰ τῆς Θράκης 
Τὰ " “- ἘΠ ἋΝ " « , ΄ ν 3 ,ὕ 
ἐπὶ τὸ πλοῖον ᾧ ἔμελλον τὸν ᾿Ελλήσποντον περαιώσειν, πρὶν ἐσβαί- 

»ειν, ξυλλαμβάνει, ἄλλους ξυμπέμψας μετὰ τοῦ “εάρχου καὶ ᾿Αμει- 

γιάδου, καὶ ἐκέλευσεν ἐκείνοις παραδοῦναι" οἱ δὲ λαβόντες ἐκύμισαν 

ἐς τὰς ᾿ϑήνας. 4. ἀφικομένων δὲ αὐτῶν, δείσαντες οἱ ᾿Ζ4)ϑηναῖοι 
" 2 , " Ύ α« " , -“ , “ 

τὺν ᾿Αριστέα, μὴ αὖϑις σφᾶς ἔτι πλείω κακουργῇ διαφυγών, ὅτι 
καὶ πρὸ τούτων τὰ τῆς Ποτιδαίας καὶ τῶν ἐπὶ Θράκης πάντ 

Α Α - 

ἐφαίνετο πράξας, ἀκρίτους καὶ βουλομένους ἔστιν ἃ εἰπεῖν, αὐϑημε- 
᾿ Α ᾿ - ἂν 

ρὸν ἀπέκτειναν πάντας, καὶ ἐς φάραγγας ἐσέβαλον, δικαιοῦντες τοῖς 
- Ν -" 

αὐτοῖς ἀμύνεσϑαι οἷσπερ καὶ οἱ ““ακεδαιμόνιοι ὑπῆρξαν, τοὺς ἐμ- 
, - "' » , ᾿ - Ὁ , ᾿ « Α 

πύρους οὺς ἔλαβον ᾿ϑηναίων καὶ τῶν ξυμμάχων ἕν ὁλκᾶσι περὶ 
ν ᾿ 3 

Πελοπόννησον πλέοντας ἀποχτείναντες, καὶ ἐς φάραγγας ἐσβαλόν- 
’ 9 : » ’ 

τες. πάϊτας γὰρ δὴ κατ ἀρχὰς τοῦ πολέμου οἱ «Τακεδαιμόνιοι 
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σ - , ᾿ 
ὅσους λάβοιεν ἐν τῇ ϑαλάσσῃ, ὡς πολεμίους διέφϑειρον, καὶ τοὺς 
μετὰ ᾿4Ιϑηναίων ξυμπολεμοῦντας καὶ τοὺς μηδὲ μεϑ' ἑτέρων. 

ΤΙ ΧΎΠΙΗΙ. Κατὰ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους, τοῦ ϑέρους τελευτῶν- 
ν Φ, ΄“ ] ’ Ἀ - ’ λλ Α ϑ- ΕΣ 

τος, καὶ ᾿Α΄μπρακιῶται, αὐτοί τε καὶ τῶν βαρβάρων πολλοὺς ἀνα- 
[ὦ » ’ -Σ ἘΝῚ Α ΕΣ ᾿ . ᾿ Ἵ 

στήσαντες, ἐστράτευσαν ἐπὶ “4ργος τὸ ᾿ΑΙμφιλοχικὸν καὶ τὴν ἄλλην 
" Ἂς “ - 

᾿Πμφιλοχίαν. 2. ἔχϑρα δὲ πρὸς τοὺς ᾿Αργείους ἀπὸ τοῦδε αὐτοῖς 
«-. “« 2 .Ὶ " 

ἤρξατο πρῶτον γενέσϑαι. ὃ. "Ἄργος τὸ ᾿αἰμφιλοχικὸν καὶ ᾿άίμφι- 
Ρβ κ “Δ Ν ν ν" Ξ » » ἢ ᾿ 

λοχίαν τὴν ἄλλην ἔχτισε, μετὰ τὰ Τρωικὰ οἰκαδὲ ἀναχωρήσας καὶ 

ὑκ ἀρεσκόμενος τῇ ἐν ΓΑ (σει ̓ μφίλοχος ὁ ᾿Α'μφιά οὐκ ἀρεσχόμενος τῇ ἐν "Ἄργει καταστάσει ᾿αμφίλοχος ὁ ᾿α΄μφια- 
ρέῶ ἐν τῷ ᾿μπρακικῷ κόλπῳ, ὁμώνυμον τῇ ἑαυτοῦ πατρίδι ΄44ργος 

αὐ ΄ σ - Α 

ὀνομάσας. 4. καὶ ἦν ἡ πόλις αὕτη μεγίστη τῆς ᾿ΑΙμφιλοχίας, καὶ 
Ξ μὰς ον τὸ 

τοὺς δυνατωτάτους εἶχεν οἰκήτορας. ὅ. ὑπὸ ξυμφορῶν δὲ πολλαῖς 
-η»-Ὁ φ-ὕ - 

γενεαῖς ὕστερον «πιεζόμενοι, ᾿Α μπρακιώτας ὁμόρους ὄντας τῇ 4κ- 

φιλοχικῇ ξυνοίκους ἐπηγάγοντο, καὶ ἑλληνίσϑησαν τὴν νῦν γλῶσσαν 
- - - ΄ ᾿ 

τότε πρῶτον ἀπὸ τῶν ᾿αΑἰμπρακιωτῶν ξυνοιχησάντων᾽" οἱ δὲ ἄλλοι 

᾿Αμφίλοχοι βάρβαροί εἰσιν. 0. ἐκβάλλουσιν οὖν τοὺς ᾿Αργείους οἱ 
᾿Αμπρακιῶται χρόνῳ χαὶ αὐτοὶ ἴσ) ἣν πόλιν. Τ΄. οἱ δ᾽ ᾿Αμφί μπρακιῶται χρόνῳ καὶ αὐτοὶ ἴσχουσι τὴν πόλιν. Τ΄. οἱ μφίέ 

οἰ - " 

λοχοι, γενομένου τούτου, διδόασιν ἑαυτοὺς ᾿“΄Ικαρνᾶσι, καὶ προσπαρα- 
καλέσαντες ἀμφότεροι ᾿ϑηναίους, οἱ αὐτοῖς «ΦΦορμίωνά τε στρα- 

, οὐ - - 

τηγὸν ἔπεμψαν καὶ ναῦς τριάκοντα. ἀφικομένου δὲ τοῦ Φορμίω- 
γος αἱροῦσι κατὰ κράτος "Ἄργος καὶ τοὺς ᾿ΑΙἸμπρακιώτας ἡνδρα- 

, “ κι 5:4 2 , ΝΟΌΣ »" πόδισαν, κοινῇ τὲ ᾧκησαν αὐτὸ ᾿Αμφίλοχοι καὶ ᾿«Ἰκαρνᾶνες. 
Ἁ - - Ν 

8. μετὰ δὲ τοῦτο ἡ ξυμμαχία ἐγένετο πρῶτον ᾿“ϑηναίοις καὶ 
᾽ “« ᾿ - ᾿ 3 " 

«καρνᾶσιν. 9. οἱ δὲ ᾿“Ἰμπρακιῶται τὴν μὲν ἔχϑραν ἐς τοὺς 
᾽ ΄ -» -» - -» - ΄ 

Αργείους ἀπὸ τοῦ ἀνδραποδισμοῦ σφῶν αὐτῶν πρῶτον ἐποιήσαντο, 
σ 3 - ,΄, - - 

ὕστερον δὲ ἐν τῷ πολέμῳ τήνδε τὴν στρατείαν ποιοῦνται αὑτῶν τὲ 
Α ᾿ ᾿ " - - , ’ ΝΞ , 

καὶ Χαόνων καὶ ἄλλων τινῶν τῶν πλησιοχώρων βαρβάρων᾽ ελϑον- 
ὩΝ . “- ΄ , μὴ ; « τὲς τὲ πρὸς τὸ "“ργος τῆς μὲν χώρας ἐχράτουν, τὴν δὲ πόλιν ὡς 

Υ᾽ τὴς ᾿ς ΄, ᾽ ᾿ τ νὰν κι ᾿ 
οὐκ ἐδύναντο ἑλεῖν προσβαλόντες, ἀπεχώρησαν ἐπὶ οἴκου καὶ διελὺ- 

ϑησαν κατὰ ἔϑνη. τοσαῦτα μὲν ἐν τῷ ϑέρει ἐγένετο. 
- - - “- » 

1(ΧΊΧ, Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου χειμῶνος ᾿“ϑηναῖοι ναῦς ἔστει- 
» Α -" κι ’ . 

λαν εἴχοσι μὲν περὶ Πελοπόννησον καὶ Φορμίωνα στρατηγόν, ος 
ε ΄ » τ΄ , ᾿ - ἘΣ ΔΩ Α τς , 
ὁρμώμενος ἐκ Νιαυπάκτου φυλακὴν εἶχε μήτ᾽ ἐκπλεῖν ἐκ Κορίνϑου 

- , -. » ὅς ᾿ἵἶν α 

καὶ τοῦ Κρισαίου κόλπου μηδένα μήτ᾽ ἐσπλεῖν, ἑτέρας δ᾽ ἕξ ἐπι 
ν “ -" ΄ 

Καρίας καὶ “υκίας καὶ Μελήσανδρον στρατηγόν, ὅπως ταῦτα τὲ 
- κ δεν 4 αὐὐὰ Ὕ 

ἀργυρολογῶσι, καὶ τὸ λῃστικὸν τῶν Πελοποννησίων μὴ ἑξῶσιν αὐτο- 
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- - ΄ - ᾽', ’ 

ϑὲν ὁρμώμενον βλάπτειν τὸν πλοῦν τῶν ὁλκάδων τῶν ἀπὸ Φασήλι" 
- - ᾿ -“ 

δος καὶ Φοινίκης καὶ τῆς ἐκεῖϑεν ἠπείρου. 2. ἀναβὰς δὲ στρατιᾷ 
ν , λων 05 .ν Ἀἰκεον δ᾽ “ ὙΘῸ , Αἷν ἥν δέ , 
«ϑηναίων τε τῶν ἀπὸ τῶν νεῶν καὶ τῶν ξυμμάχων ἐς τὴν «Δυκίαν 
« ΄ » ΄ ᾿ “- - Ὃ ; 

ὁ Μελήσανδρος ἀποϑνήσκει, καὶ τῆς στρατιᾶς μέρος τι διέφϑειρε 
γικηϑεὶς μάχῃ. 

ΓΧΧ, Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ χειμῶνος οἱ Ποτιδαιᾶται ἐπειδὴ οὐκέτι 
ἄμ ἃ ᾿ ᾽ ᾿ γ.)» Ὁ » ὌΠ ᾿ ᾽ 
ἐδύναντο πολιορκούμενοι ἀντέχειν, ἀλλ αἵ τὲ ἐς τὴν ᾿“Τττικὴν ἐσβο- 

’, Ν - 

λαὶ Πελοποννησίων οὐδὲν μᾶλλον ἀπανίστασαν τοὺς ᾿“Ιϑηναίους 
σ - 5» ; Ν Νν ν 5 ’ » , » 

ὁ τὲ σῖτος ἐπελελοίπει, καὶ ἀλλὰ τὲ πολλὰ ἐπεγεγένητο αὐτόϑι ἤδη 
᾿ σ : 

βρώσεως πέρι ἀναγκαίας καί τινες καὶ ἀλλήλων ἐγέγευντο, οὕτω δὴ 
΄ Ν - - “« 

λόγους προσφέρουσι περὶ ξυμβάσεως τοῖς στρατηγοῖς τῶν ᾿44ϑη- 
- - - Ἄ 

ναίων τοῖς ἐπὶ σφίσι τεταγμένοις, Ξενοφῶντί τε τῷ Εὐριπίδου καὶ 

Ἑστιοδώρῳ τῷ ᾿«Αριστοκλείδου καὶ Φανομάχῳ τῷ Καλλιμάχου. 
2. οἱ δὲ προσεδέξαντο, ὁρῶντες μὲν τῆς στρατιᾶς τὴν ταλαιπωρίαν 

ἐν χωρίῳ χειμερινῷ, ἀναλωκυίας τε ἤδη τῆς πόλεως δισχίλια τάλαν- 
Ἁ ν - “ » τα ἐς τὴν πολιορκίαν. 3. ἐπὶ τοῖσδε οὖν ξυνέβησαν, ἐξελϑεῖν αὐὖ- 
ν -" , -" Ν ΄ 

τοὺς καὶ παῖδας καὶ γυναῖκας καὶ τοὺς ἐπικούρους ξὺν ἑνὶ ἱματίῳ, 
- ᾿ ᾿ - Ν " , 

γυναῖκας δὲ ξὺν δυοῖν, καὶ ἀργύριόν τι ῥητὸν ἔχοντας ἐφόδιον. 
Ἀν Ν - 

4. καὶ οἱ μὲν ὑπόσπονδοι ἐξῆλϑον ἐπὶ τὴν αλκιδικὴν καὶ ἕκαστος 
Ξ. αὶ Φ ἃ, ΚΞ »" ἈΝ ΄ ν Θ᾽ Ἷ [χὰ » 

ῃ ἐδύνατο " ̓4ϑηναῖοι δὲ τούς τε στρατηγοὺς ἐπῃτιάσαντο ὅτι ἄνευ 
΄ ΄ : δ - - , «ἢ 

αὐτῶν ξυνέβησαν, ἐνόμιζον γὰρ ἂν χρατῆσαι τῆς πόλεως ἧ ἐβούλοντο, 
σ ’ “- " 

καὶ ὕστερον ἐποίκους ἑαυτῶν ἔπεμψαν ἐς τὴν Ποτίδαιαν καὶ κατῴ- 
» ᾿ - - " 

κισαν. ὅ. ταῦτα μὲν ἐν τῷ χειμῶνι ἐγένετο" καὶ τὸ δεύτερον ἔτος 
.« - [δ᾽ 

ἐτελεύτα τῷ πολέμῳ τῷδε ὃν Θουκυδίδης ξυνέγραψε. 

1 ΧΧΙῚ. Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου ϑέρους οἱ Πελοποννήσιοι καὶ οἱ 
[2 5» ᾿ Α 3 , 5 3 ’ 3 4 Ε ϑ'. Δ 

ξύμμαχοι ἐς μὲν τὴν ᾿Αττικὴν οὐκ ἐσέβαλον, ἐστράτευσαν δ᾽ ἐπὶ 
-" Α 

Πλάταιαν" ἡγεῖτο δὲ ᾿Αρχίδαμος ὁ Ζευξιδάμου “1ακεδαιμονίων 
’ ν ’, " Α Ν ; Α -" « Ἁ 

βασιλεὺς. καὶ καϑίσας τὸν στρατὸν ἔμελλε δῃώσειν τὴν γῆν" οἱ δὲ 
“- -} ν , ’ " » Α Ωὲ ; Πλαταιῆς εὐϑὺς πρέσβεις πέμψαντες πρὸς αὐτὸν ἔλεγον τοιάδε. 

᾿ -" 

2. ᾿Αρχίδαμε καὶ “ακεδαιμόνιοι, οὐ δίκαια ποιεῖτε οὐδ᾽ ἄξια οὔτε 
- ᾿ δ -" -" ΄ 

ὑμῶν οὔτε πατέρων ὧν ἐστέ, ἐς γῆν τὴν Πλαταιῶν στρατεύοντες. 
Παυσανίας γὰρ ὁ Κλεομβρότου, “ακεδαιμόνιος, ἐλευϑερώσας τὴν 
Ἑλλάδα ἀπὸ τῶν Μήδων μετὰ Ἑλλήνων τῶν ἐθελησάντων ξυνώ- 

-" 4] «- - 

ρασϑαι τὸν κίνδυνον τῆς μάχης ἣ παρ ἡμῖν ἐγένετο, ϑύσας ἐν τῇ 
Πλαταιῶν ἀγορᾷ 4 ἐλευϑερίῳ ἱερά, καὶ ξυγκαλέσας πάντας τοὺς 
ξυμμάχους, ἀπεδίδου Πλαταιεῦσι γῆν καὶ πόλιν τὴν σφετέραν ἔχον- 
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-“ - ’ Α 

τας αὐτονόμους οἰχεῖν, στρατεῦσαί τε μηδένα ποτὲ ἀδίχως ἐπὶ 
᾽ ᾿ Ἂς «ἢ ’ ὡ » Ἁ , » ΄ ᾿ ’ ΄ 

αὐτοὺς μηδ᾽ ἐπι δουλείᾳ εἰ δὲ μή, ἀμύνειν τοὺς παρόντας ξυμμά- 

χους κατὰ δύναμιν. 8. τάδε μὲν ἡμῖν πατέρες οἱ ὑμέτεροι ἔδοσαν 
ἀρετῆς ἕνεκα καὶ προϑυμίας τῆς ἐν ἐκείνοις τοῖς κινδύνοις γενομέ- 

« -" Ν 5 ’ “- . ν ’ - « - 5 ᾿, 

γῆς, ὑμεῖς δὲ τἀναντία δρᾶτε' μετὰ γὰρ Θηβαίων τῶν ἡμῖν ἐχϑί- 
»'. 8 ὃ Δ ’ - ς [ Κ4 4 ΄ δὲ 9 ν δ, 

στων ἐπὶ δουλείᾳ τῇ ἡμετέρᾳ ἥκετε. 4. μάρτυρας δὲ ϑεοὺς τούς 
τε ὁρχίους τότε γενομένους ποιούμενοι καὶ τοὺς ὑμετέρους πατρῴους 
καὶ ἡμετέρους ἐγχωρίους, λέγομεν ὑμῖν τὴν γῆν τὴν Πλαταιίδα μὴ 

ἀδικεῖν μηδὲ παραβαίνειν τοὺς ὅρχους, ἐᾶν δὲ οἰκεῖν αὐτονόμους 
καϑάπερ Παυσανίας ἐδικαίωσεν. ΤΙΧ ΧΠ,. τοσαῦτα εἰπόντων 

- 4 Υ 

Πλαταιῶν ᾿Αρχίδαμος ὑπολαβὼν εἶπε «“ίκαια λέγετε, ὦ ἄνδρες 
Πλαταιῆς, ἢν ποιῆτε ὁμοῖα τοῖς λόγοις. καϑάπερ γὰρ Παυσανίας 
ὑμῖν παρέδωκεν, αὐτοί τε αὐτονομεῖσϑε, καὶ τοὺς ἄλλους ξυνελευ- 

ϑεροῦτε ὅσοι, μετασχόντες τῶν τότε κινδύνων, ὑμῖν τε ξυνώμοσαν 
καί εἰσι νῦν ὑπ ᾿ϑηναίοις, παρασκευή τε τοσήδε καὶ πόλεμος γε- 

’ » » ΄ Ἔ 

γένηται αὐτῶν ἕνεκα καὶ τῶν ἄλλων ἐλευϑερώσεως. ἧς μάλιστα μὲν 
Ν Ε. »"Ρτ δ σ 

μετασχόντες καὶ αὐτοὶ ἐμμείνατε τοῖς ὅρκοις" εἰ δὲ μή, ἅπερ καὶ τὸ 
» « . 

πρότερον ἤδη προὐκαλεσάμεϑα, ἡσυχίαν ἄγετε νεμόμενοι τὰ ὑμέτερα 
ΓΝ ἘΞ .»ν κ 3. ἢ , ἥ οἱ , , 

αὐτῶν, καὶ ἔστε μηδὲ μεϑ' ἑτέρων, δέχεσϑε δὲ ἀμφοτέρους φίλους, 
᾿ κ ’ Ἁ » ςε ; ᾿ ΄ « - Ρ] ’ ς Δ 2 

ἐπὶ πολέμῳ δὲ μηδ᾽ ἑτέρους. Φ. καὶ τάδε ἡμῖν ἀρκέσει. ὁ μὲν ᾽440- 
- Ὶ - - 

χίδαμος τοσαῦτα εἶπεν" οἱ δὲ Πλαταιῶν πρέσβεις ἀκούσαντες ταῦ- 
5. “ » 3 ’ Ἅ - ΄ οὐβθας. ’ ͵ 

τα, ἐσῆλϑον ὃς τὴν πόλιν, καὶ τῷ πλήϑει τὰ ῥηθέντα κοινώσαντες, 
- σ ’ »" -" 

ἀπεχρίναντο αὐτῷ, ὅτι ἀδύνατα σφίσιν εἴη ποιεῖν ἃ προκαλεῖται 
ἄνευ ᾿“ϑηναίων᾽ παῖδες γὰρ σφῶν καὶ γυναῖκες παρ᾽ ἐχείνοις εἴη- 

᾿ Α ᾿ - ΄ 

σαν" δεδιέναι δὲ καὶ περὶ τῇ πάσῃ πόλει, μὴ ἐκείνων ἀποχωρησάν- 
ΕῚ - 5». ΄ ΄ ᾽ » , Ἃ - « 

των ᾿ϑηναῖοι ἐλϑόντες σφίσιν οὐκ ἐπιτρέπωσιν, ἢ Θηβαῖοι, ὡς 
Ν » ν Α } ,’ ; ν κ - Α , ἔνορκοι ὄντες κατὰ τὸ ἀμφοτέρους δέχεσϑαι, αὖϑις σφῶν τὴν πόλιν 
πειράσωσι καταλαβεῖν. 3. ὁ δὲ ϑαρσύνων αὐτοὺς πρὸς ταῦτα ἔφη, 
“Ὦ - δὲ λ λ ΕΝ ΦΙᾺΡ ς» ἐδ τον Ν δ ’, Ξ μεῖς δὲ πόλιν μὲν καὶ οἰκίας ἡμῖν παράδοτε τοῖς “1ακεδαιμονίοις, 

" “«Φ. ΟΜ ᾽ » ᾿ , 3 - Φ Ὁ , νΨ», 

καὶ γῆς ὁρους ἀποδείξατε, καὶ δένδρα ἀριϑμῷ τὰ ὑμέτερα, καὶ ἄλλο 
» Α Ε] 3 Α 5. - Ε] Α Α ’ σ 

εἰ τὶ δυνατὸν ἕς ἀριϑμὸν ἐλϑεῖν" αὐτοὶ δὲ μεταχωρήσατε ὅποι 
’ ῪὙ ν᾿ ε ΄ δ δ 5» ν ᾿ , ᾽ ; 

βουλεσϑε, ἕως ἂν ὁ πόλεμος ἢ. ἐπειδὰν δὲ παρέλϑῃ, ἀποδώσομεν 
» Α "᾿ ᾿ - ω 

ὑμῖν ἃ ἂν παραλάβωμεν. μέχρι δὲ τοῦδε ἕξομεν παραχαταϑήκχην, 
» , ᾿" .) ΄ αλ Ὁ τῷ ᾿ Η " μὲ 

ἐργαζόμενοι καὶ φορὰν φέροντες ἣ ἂν ὑμῖν μέλλῃ ἱκανὴ ἔσεσϑαι. 

ΙΧ ΧΊΠ. οἱ δ᾽ ἀκούσαντες ἐσῆλϑον αὖϑις ἐς τὴν πόλιν, καὶ βου- 
Α - Ν “ « ἂν 

λευσάμενοι μετὰ τοῦ πλήϑους ἔλεξαν ὅτι βούλονται ἃ προκαλεῖται 
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» ’ - - 4 δ ’ » ΄ -« - 

᾿4ϑηναίοις κοινῶσαι πρῶτον, καὶ ἢν πείϑωσιν αὐτούς, ποιεῖν ταῦ- 
4 - 

τα᾽ μέχρι δὲ τούτου σπείσασϑαι σφίσιν ἐκέλευον χαὶ τὴν γῆν μὴ 
- ,ὔ Ὕ - 

δηῃοῦν. ὁ δὲ ἡμέρας τε ἐσπείσατο ἐν αἷς εἰκὸς ἦν κομισϑῆναι καὶ τὴν 
- " Α - Ἧ 

γῆν οὐκ ἔτεμνεν. 2. ἐλϑόντες δὲ οἱ Πλαταιῆς. πρέσβεις ὡς τοὺς 
᾿ϑηναίους καὶ βουλευσάμενοι μετ αὐτῶν πάλιν ἦλϑον ἀπαγγέλ- 

τ Ὃ ΄ ΄ » -» - 

λοντες τοῖς ἐν τῇ πόλει τοιάδε." 3. Οὔτ' ἐν τῷ πρὸ τοῦ χρόνῳ, ὦ 
“ ᾽ ς 4 - 

ἄνδρες Πλαταιῆς, ἀφ᾽ οὐ ξύμμαχοι ἐγενόμεϑα ᾿“'ϑηναῖοί φασιν ἐν 
4, - ἰς - ΄ ’ 

οὐδενὶ ἡμᾶς προέσϑαι ἀδικουμένους, οὔτε νῦν περιόψεσϑαι, βοηϑή- 
Ν ν , ς» - 

σειν δὲ χατὰ δύναμιν. ἐπισκήπτουσί τε ὑμῖν, πρὸς τῶν ὕρχων 
« , " ᾿ , ᾿ 

οὺς οἱ πατέρες ὥμωσαν, μηδὲν νεωτερίζειν περὶ τὴν ξυμμαχίαν. 
ΤΠ ΧΧΙΤΡΥ. τοιαῦτα τῶν πρέσβεων ἀπαγγειλάντων οἱ ΠΙλαταιῆς 

ἐβουλεύσαντο ᾿“ϑηναίους μὴ προδιδόναι, ἀλλ᾿ ἀνέχεσϑαι καὶ γῆν 
» “- ἢ , σ δ 

τεμνομένην, εἰ δεῖ, ὁρῶντας καὶ ἄλλο πάσχοντας ὅ, τι ἂν ξυμβαίνῃ" 
-Ξ - ᾿ ᾿ 2 ᾽ 3 Ἁ - ’ ᾽ ’ὔ σ 

ἐξελϑεῖν τὲ μηδένα ἔτι, ἀλλ: ἀπὸ τοῦ τείχους ἀποχρίνασϑαι ὃτι 
-" « -» 

ἀδύνατα σφίσι ποιεῖν ἐστιν ἃ “ακεδαιμόνιοι προκαλοῦνται. Ὁ. ὡς 
δὲ ἀπεχρίναντο, ἐντεῦϑεν δὴ πρῶτον μὲν ἐς ἐπιμαρτυρίαν καὶ ϑεῶν 

Α « ’ αν. 5» ’ » ᾽ « α , , 

καὶ ἡρώων τῶν ἐγχωρίων ᾿Αρχίδαμος ὃ βασιλεὺς κατέστη, λέγων 
τ ᾿ι, Ὁ - " ’ " 8.» , 
ὧδε. 9. Θεοὶ ὅσοι γῆν τὴν Πλαταιίδα ἔχετε καὶ ἥρωες, ξυνίστορες 
" σ "» - , 

ἔστε ὅτι οὔτε τὴν ἀρχὴν ἀδίκως, ἐχλιπόντων τῶνδε πρότερον τὸ 
, εὐ - ΄ ᾿ τ ΄ - 

ξυνώμοτον, ἐπὶ γῆν τήνδε ἤλϑομεν, ἐν ἧ οἱ πατέρες ἡμῶν εὐξάμενοι 
πους ΄ Α - 

ὑμῖν Μήδων ἐκράτησαν, καὶ παρέσχετε αὐτὴν εὐμενῆ ἐναγωνίσασϑαι 
-Ρ»ὉΡὉ΄ 2, - - 

τοῖς Ἕλλησιν, οὔτε νῦν, ἤν τι ποιῶμεν, ἀδικήσομεν" προκαλεσάμενοι 
," ’ - 

γὰρ πολλὰ καὶ εἰκότα οὐ τυγχάνομεν. ξυγγνώμονες δὲ ἔστε τῆς μὲν 
ἀδικίας κολάζεσϑαι τοῖς ὑπάρχουσι προτέροις, τῆς δὲ τιμωρίας 

᾿ δ οι ΄ ᾿΄ ΞΞι ᾽ ᾿ 
τυγχάνειν τοῖς ἐπιφέρουσι νομίμως. ΤΙΟΧΧΥ͂, τοσαῦτα ἐπιϑειάσας 

Α - κ 

χαϑίστη ἐς πόλεμον τὸν στρατόν, καὶ πρῶτον μὲν περιεσταύρωσεν 
"ἈΣ , α - " ’ 

αὐτοὺς τοῖς δένδρεσιν ἃ ἔχοψαν, τοῦ μηδένα ἔτι ἐξιέναι, ἔπειτα 

χῶμα ἔχουν πρὸς τὴν πόλιν, ἐλπίζοντες ταχίστην αἵρεσιν ἔσεσϑαι 
- ,ὔ ΄ [ εὖ τ γ᾿ 

αὐτῶν στρατεύματος τοσούτου ἐργαζομένου. 2. ξύλα μὲν οὖν τέμ- 

γοντὲς ἐκ τοῦ Κιϑαιρῶνος παρῳκοδόμουν ἑκατέρωϑεν, φορμηδὸν 
4 σ : - 

ἀντὶ τοίχων τιϑέντες, ὅπως μὴ διαχέοιτο ἐπὶ πολὺ τὸ χῶμα" ἐφό- 
Δὲ ὦ 3 δ ἷΝ " , ᾿" - " ΕΣ " 5". 

ρουν δὲ υλὴν ἐς αὐτὸ καὶ λίϑους καὶ γῆν καὶ εἰ τι ἄλλο ἀνύτειν 
, ᾽ ΄ ὝΤΡ, νιν ., , ἀκ ὲ 

μέλλοι ἐπιβαλλόμενον. ὁ. ἡμέρας δὲ ἔχουν ἑβδομήκοντα καὶ νύκτας 
- , ᾿ " ᾿ δ 

ξυνεχῶς, διῃρημένοι κατ᾽ ἀναπαύλας, ὥστε τοὺς μὲν φέρειν τοὺς δὲ 
- - , νς 7 ὕπνον τὸ καὶ σῖτον αἱρεῖσϑαι" “1ακεδαιμονίων τε οἱ ξεναγοὶ ἑκάστης 

“ Η ᾿Ξ 
πόλεως ξυνεφεστῶτες ἡνάγκαζον ἐς τὸ ἔργον. 4. οἱ δὲ «Πλαταιῆς 
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Ὁ, ὍΝ ι - (νΡ , -»" ; ι΄. 9 , 

ὁρῶντες τὸ χῶμα αἰρόμενον, ξύλινον τεῖχος ξυνϑέντες καὶ ἐπιστή- 
- - ΜΈ - ΄ 

σαξτὲς τῷ ἑαυτῶν τείχει ἧ προσεχοῦτο, ἐσῳκοδόμουν ἐς αὐτὸ πλίν- 
9 Ε - ᾽ , Ἄ τυδα 9 “ » ξύ ὃ δ᾽ - Ε] - 

ους ἐκ τῶν ἐγγὺς οἰκιῶν καθαιροῦντες. ὄ. ξύνδεσμος δ᾽ ἣν αὐτοῖς 
κ᾿ , δεν αν" Ὲ κ᾿ ΄ ᾽ . - ᾿ » , 

τὰ ξύλα, τοῦ μὴ ὑψηλὸν γιγνόμενον ἀσϑενὲς εἶναι τὸ οἰκοδομημα" 
9ε , σ - 

καὶ προκαλύμματα εἶχε δέῤῥεις καὶ διφϑέρας, ὥστε τοὺς ἐργαζομέ- 
᾿ Ἁ ’ ᾿: ΄ » - ΄ 5» “ ’ὔ 

γους καὶ τὰ ξύλα μήτε πυρφόροις οἰστοῖς βάλλεσϑαι ἐν ἀσφαλείᾳ 
ἥ σ - - 

τὲ εἶναι. Ὁ. ἤρετο δὲ τὸ ὕψος τοῦ τείχους μέγα, καὶ τὸ χῶμα οὐ 
- Ἁ - ΓῚ - 

σχολαίτερον ἀντανήει αὐτῷ. καὶ οἱ Πλαταιῆς τοιόνδε τι ἐπινοοῦσι" 
΄ - ι,4} - - 

διελόντες τοῦ τείχους ἧ προσέπιπτε τὸ χῶμα ἐσεφύρουν τὴν γῆν. 
ΤΧΧΥΙ. οἱ δὲ Πελοποννήσιοι αἰσϑόμενοι ἐν ταρσοῖς καλάμου 

Α 5 » 5 ’ 3 ᾿ ’ σ : [ 

πηλὸν ἐνείλλοντες ἐσέβαλλον ἐς τὸ διῃρημένον, ὁπὼς μὴ διαχεόμενον 
σ . - - Ἁ - μι 

ὥσπερ ἧ γῆ φοροῖτο. 2. οἱ δὲ ταύτῃ ἀποκλῃόμενοι τοῦτο μὲν ἐπέ- 
-“- ᾿" ΄ 

σχον, ὑπόνομον δ᾽ ἐκ τῆς πόλεως ὀρύξαντες καὶ ξυντεχμηράμενοι 
-Ἁ - ΕΣ - - ν 

ὑπὸ τὸ χῶμα ὑφεῖλκον αὖϑις παρὰ σφᾶς τὸν χοῦν" καὶ ἐλάνϑανον 
“ Ἃ ᾿ " »"-  ΟΘΡΡ; δ᾿ , τ ἌΡ « ’ 
ἐπὶ πολὺ τοὺς ἔξω, ὠστ᾽ ἐπιβάλλοντας ἡσσον ἄνύτειν ὑπαγομένου 

- σὰ Ἁ " ΄ 

αὐτοῖς κάτωϑεν τοῦ χώματος καὶ ἱζάνοντος ἀεὶ ἐπὶ τὸ κενούμενον. 
ν σ 

3, δεδιότες δὲ μὴ οὐδ᾽ οὕτω δύνωνται ὀλίγοι πρὸς πολλοὺς ἀντέχειν, 
- Ἁ 

πρυσεπεξεῦρον τόδε᾽ τὸ μὲν μέγα οἰκοδόμημα ἐπαύσαντο ἐργαζόμε- 
γοι τὸ κατὰ τὸ χῶμα, ἔνϑεν δὲ καὶ ἔνϑεν αὐτοῦ ἀρξάμενοι, ἀπὸ τοῦ 

- Α ΄ 

βραχέος τείχους ἐκ τοῦ ἐντὸς μηνοειδὲς ἐς τὴν πόλιν προσῳκοδόμουν, 
ὅπως εἰ τὸ μέγα τεῖχος ἁλίσκοιτο, τοῦτ᾽ ἀντέχοι, καὶ δέοι τοὺς ἐναν- 

᾽ - “-“ ν - , 

τίους αὖὔϑις πρὸς αὐτὸ χοῦν, καὶ προχωροῦντας εἴσω διπλάσιόν τὲ 
’ Υ͂ ἂν .,.5 3 , - σ Ἁ - ΄ 

πόνον ἔχειν καὶ ἐν ἀμφιβόλῳ μᾶλλον γίγνεσϑαι. 4. ἅμα δὲ τῇ χώ- 
Α “- - Ν 

σει καὶ μηχανὰς προσῆγον τῇ πόλει οἱ Πελοποννήσιοι, μίαν μέν, ἢ 
τοῦ μεγάλου οἰκοδομήματος κατὰ τὸ χῶμα προσαχϑεῖσα, ἐπὶ μέγα 

’ Ν ν ’ 5» [ὦ ἢ " » - ’ 

τε κατέσεισξ καὶ τοὺς Πλαταιέας ἐφόβησεν, ἄλλας δὲ ἄλλῃ τοῦ τεί- 
«α ’ Ἅ » ’ « - Α Α 

τους, ἃς βρύχους τὲ περιβάλλοντες ἀνέκλων οἱ Πλαταιῆς, καὶ δοκοὺς 

μεγάλας ἀρτήσαντες ἁλύσεσι μακραῖς σιδηραῖς ἀπὸ τῆς τομῆς ἑκα- 
- « -" Α 

τέρωϑεν, ἀπὸ κεραιῶν δύο ἐπικεκλιμένων καὶ ὑπερτεινουσῶν ὑπὲρ 
τοῦ τείχους, ἀνελκύσαντες ἐγκαρσίας, ὁπότε προσπεσεῖσϑαί πη μέλ- 
λοι ἡ μηχανή, ἀφίεσαν τὴν δοκὸν χαλαραῖς ταῖς ἁλύσεσι καὶ οὐ διὰ 

" « . - 

χειρὸς ἔχοντες ἡ δὲ ῥύμῃ ἐμπίπτουσα ἀπεκαύλιζε τὸ προέχον τῆς 
ἐμβολῆς. ᾿ 

᾿ Α - 

ΤΧ ΧΎΥΠΙ. Μετὰ δὲ τοῦτο οἱ Πελοποννήσιοι, ὡς αἵ τε μηχαναὶ 
εὖ - 

οὐδὲν ὠφέλουν καὶ τῷ χώματι τὸ ἀντιτείχισμα ἐγίγνετο, νομίσαντες 
ἄπορον εἶναι ἀπὸ τῶν παρόντων δεινῶν ἑλεῖν τὴν πόλιν, πρὸς τὴν 

τ Ὁ 
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᾿ ’ ο » κ Ὁ" 3 ΠΝ 
περιτείχισιν παρεσχευάζοντο. “2. πρότερον δὲ πυρὶ ἔδοξεν αὑτοῖς 

πειρᾶσαι, εἰ δύναιντο, πνεύματος γενομένου, ἐπιφλέξαι τὴν πόλιν 
οὖσαν οὐ μεγάλην" πᾶσαν γὰρ δὴ ἰδέαν ἐπενόουν, εἴ πως σφίσιν 

΄ - νσ 

ἄνευ δαπάνης καὶ πολιορκίας προσαχϑείη. ὃ. φοροῦντες δὲ ὕλης 

φακέλλους παρέβαλλον ἀπὸ τοῦ χώματος ἐς τὸ μεταξὺ πρῶτον τοῦ 
τείχους καὶ τῆς προσχώσεως, ταχὺ δὲ πλήρους γενομένου διὰ πολυ- 

᾿ - 

χειρίαν, ἐπιπαρένησαν καὶ τῆς ἄλλης πόλεως ὅσον ἐδύναντο ἀπὸ 
- ΄ - Ἅ᾿ »" Ε] ΄ κ᾿ - ,  φ 

τοῦ μετεώρου πλεῖστον ἐπισχεῖν, 4. ἐμβαλόντες δὲ πῦρ ξὺν ϑείῳ 
Ὶ ᾽ν τ Α σ Α ψ ν ᾿ ’ σ 5 ’ 

καὶ πίσσῃ ἦψαν τὴν ὕλην. καὶ ἐγένετο φλὸξ τοσαύτη ὁσὴν οὐδείς 
᾿ - ᾿ πω ἔς γε ἐκεῖνον τὸν χρόνον χειροποίητον εἶδεν " ἤδη γὰρ ἕν ὄρεσιν 

-» - Α 

ὕλη τριφϑεῖσα ὑπὶ ἀνέμων πρὸς αὑτὴν ἀπὸ ταὐτομάτου πῦρ καὶ 
, - ΘΕ Ὶ ᾽ -9.»ϑ ἃ» - ᾿Ὶ ’ - ἢ -" ν 

φλόγα ἀπὶ αὐτοῦ ἀνῆκε. ὅὄ. τοῦτο δὲ μέγα τε ἣν καὶ τοὺς Πλαται- 
, » ’ὔ 3 ’, » Ἷ - Ἢ » Α Α 

ἕας τἄλλα διαφυγόντας ἐλαχίστου ἐδέησε διαφϑεῖραι" ἔντος γὰρ 
τω « - ᾿Ξ, 

πολλοῦ χωρίου τῆς πόλεως οὐκ ἦν πελάσαι, πνεῦμά τὸ εἰ ἐπεγένετο 
αὐτῇ ἐπίφορον, ὅπερ καὶ ἤλπιζον οἱ ἐναντίοι, οὐκ ἂν διέφυγον. 
θ. νῦν δὲ καὶ τόδε λέγεται ξυμβῆναι, ὕδωρ ἐξ οὐρανοῦ πολὺ καὶ. 

βροντὰς γενομένας σβέσαι τὴν φλόγα καὶ οὕτω παυϑῆναι τὸν κίν- 
δυνον. : 

Ἁ 

[Χ ΧΎΠΙ. Οἱ δὲ Πελοποννήσιοι ἐπειδὴ καὶ τούτου διήμαρτον, 
μέρος μέν τι καταλιπόντες τοῦ στρατοπέδου, [τὸ δὲ λοιπὸν ἀφέντες, 
περιετείχιζον τὴν πόλιν κύχλῳ, διελόμενοι κατὰ πόλεις τὸ χωρίον" 

΄ Δ 9 ’ μι " "Ὁ ει, 75 ΄ .» ᾿ 

τάφρος δὲ ἐντός τε ἦν καὶ ἔξωϑεν ἐξ ἧς ἐπλινϑεύσαντο. 2. καὶ ἐπειδὴ 

πᾶν ἐξείργαστο, περὶ ἀρκτούρου ἐπιτολάς, καταλιπόντες φύλακας 
- ΑΨ 

τοῦ ἡμίσεος τείχους, τὸ δὲ ἥμισυ Βοιωτοὶ ἐφύλασσον, ἀνεχώρησαν 

τῷ στρατῷ καὶ διελύϑησαν κατὰ πόλεις. 8. Πλαταιῆς δὲ παῖδας 
- ᾿ - -ὦ 

μὲν καὶ γυναῖκας, καὶ τοὺς πρεσβυτάτους τε καὶ πλῆϑος τὸ ἀχρεῖον 
- . 

τῶν ἀνθρώπων πρότερον ἐκκεκομισμένοι ἦσαν ἐς τὰς ᾿Αϑήνας, 
5 Α Ἅ....8. ἂΨ 3 ’ ἴ ΕῚ ’ 

αὐτοὶ δ᾽ ἐπολιορκοῦντο ἐγκαταλελειμμένοι τετρακόσιοι, ᾿41ϑηναίων 
δὲ ὀγδοήκοντα, γυναῖκες δὲ δέκα καὶ ἑκατὸν σιτοποιοί. 4. τοσοῦτοι 
ψ « σ » κ ’ ;» Α " 

ἦσαν οἱ ξύμπαντες ὁτὲ ἕς τὴν πολιορκίαν καϑίσταντο, καὶ ἄλλος 
᾽ ᾿ -: ] - ’ ᾿᾿ “« »ν 3. ’ , ἢ « 

οὐδεὶς ἦν ἐν τῷ τείχει οὔτε δοῦλος οὔτε ἐλεύϑερος. τοιαυτὴ μὲν ἢ 

Πλαταιῶν πολιορκία κατεσκευάσϑη. 
- -" Α ΄σ - - - 

ΤΠ ΧΧΙΧ, Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ ϑέρους, καὶ ἅμα τῇ τῶν Πλαταιῶν 
5 ᾿ 3 - ᾽ « ’ « - Α « “Ὁ 

ἐπιστρατείᾳ, ᾿Αϑηναῖοι δισχιλίοις ὁπλίταις ἑαυτῶν καὶ ἱππεῦσι 
, Ἁ 

διακοσίοις ἐστράτευσαν ἐπὶ Χαλκιδέας τοὺς ἐπὶ Θράκης καὶ Βοτ- 
τιαίους ἀκμάζοντος τοῦ σίτου" ἐστρατήγει δὲ Ξενοφῶν ὁ Εὐριπίδου 



ἘΠ ΒΡ ΟΕ ΞΕΧΣΧ ΧΙ 107 

] [ὦ Ε , ᾿ κ » 

τρίτος αὐτός. ἐλϑόντες δὲ ὑπὸ Σπάρτωλον τὴν Βοττικὴν τὸν 
- ϑφῳ. 7 ν Ἀ 

σῖτον διέφϑειραν. ἐδόκει δὲ καὶ προσχωρήσειν ἡ πόλις ὑπό τινων 
΄ ᾿ - 

ἔνδοϑεν πρασσόντων. ὦ. προσπεμψάντων δὲ ἐς "Ολυνϑον τῶν οὐ 
- ’, ε - ’, . Ν 25 ’ ἸΣ 

ταῦτα βουλομένων ὁπλῖταί τὲ ἤλϑον καὶ στρατιὰ ἐς φυλακήν" ἧς 

ἐπεξελϑούσης ἐκ τῆς Σπαρτώλου ἐς μάχην καϑίστανται οἱ ᾿49η- 
- " ϑ' ΟΝ, - ’, Ἁ « μ 5 - ΄“-- ’ 

ναῖοι πρὸς αὐτῇ τῇ πόλει. 8. καὶ οἱ μὲν ὁπλῖται τῶν Χαλκιδέων 

καὶ ἐπίκουροΐ τινὲς μετ᾽ αὐτῶν νικῶνται ὑπὸ τῶν ᾿“4ϑηναίων, καὶ 
»] ϑιυσ' 5 Α ᾿ « Α' « - - ; Ἀ 

ἀναχωροῦσιν ς τὴν Σπαρτωλον" οἱ δὲ ἱππῆς τῶν Χαλκιδέων καὶ 
Α - - 

ψιλοὶ νικῶσι τοὺς τῶν ᾿ϑηναίων ἱππέας καὶ ψιλούς. 4. εἶχον 
δέ τινας οὐ πολλοὺς πελταστὰς ἐκ τῆς Κρουσίδος γῆς καλουμένης. 
2 ᾿ “- Ξ ’ » .- ᾿- Ἄ..5 - 

ἄρτι δὲ τῆς μαχῆς γεγενημένης ἐπιβοηϑοῦσιν ἄλλοι πελτασται ἐκ τῆς 
- Α 

᾿Ολύνϑου. ὅὄ. καὶ οἱ ἐκ τῆς Σπαρτώλου ψιλοὶ ὡς εἶδον, ϑαρσή- 
-“ Ἀ σ - 

σαντὲς τοῖς τε προσγιγνομένοις καὶ ὅτι πρότερον οὐχ ἡσσῶντο, 
Ε ’, .,- ν - ’ ε , Α “- 
ἐπιτίϑενται αὖϑις μετὰ τῶν Χαλκιδέων ἱππέων καὶ τῶν προσβοη- 

-" ᾿ - . ’ ΄ 

ϑησάντων τοῖς ᾿“Ιϑηναίοις" καὶ ἀναχωροῦσι πρὸς τὰς δύο τάξεις 
.“ - ν᾿ Αι 

ἃς κατέλιπον παρὰ τοῖς σκευοφόροις. θ. καὶ ὁπότε μὲν ἐπίοιεν οἱ 
2 -" » ’, 3 -“ Α 9}. ἐδ' ἈΝ » ν 

ἡ ϑηναῖοι, ἐνεδίδοσαν, ἀποχωροῦσι δὲ ἐνέκειντο καὶ ἐσηκόντιζον. 
“ « - “ ’ ’ τ » , 

οἵ τε ἱππῆς τῶν Χαλκιδέων προσιππεύοντες, ἢ δοκοῖ προσέβαλλον, 
κ » σ ΄ ἦς " ΕῚ ; Ὄ 5 ’ 

καὶ οὐχ ἥκιστα φοβήσαντες, ἔτρεψαν τοὺς ᾿ϑηναίους, καὶ ἐπεδίω- 
ϑέφ , ᾿ « . ΕἸ -" 3 ᾿ ’, 2 

ξαν ἐπὶ πολύ. ἴ΄. καὶ οἱ μὲν ᾿ϑηναῖοι ἐς τὴν Ποτίδαιαν καταφεύ- 
ρος ΄ 

γουσι, καὶ ὕστερον τοὺς νεχροὺς ὑποσπόνδους κομισάμενοι, ἐς τὰς 
-" - ΓῚ -“ - Ἀ - 

᾿ϑήνας ἀναχωροῦσι τῷ περιόντι τοῦ στρατοῦ" ἀπέϑανον δὲ αὐτῶν 
΄ ᾿Ὶ ΙΝ ’ 

τριάκοντα καὶ τετραχύσιοι καὶ οἱ στρατηγοὶ πάντες. οἱ δὲ Χαλκι- 
- -»" -" ᾿. ᾿ δῆς καὶ οἱ Βοττιαῖοι τροπαῖόν τε ἔστησαν, καὶ τοὺς νεχροὺς τοὺς 

αὑτῶν ἀνελόμενοι διελύϑησαν κατὰ πόλεις. 
- - - σ 

ΙΧ ΧΧ, Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ ϑέρους, οὐ πολλῷ ὕστερον τούτων, 
» - - 

᾿ἀμπρακιῶται καὶ Χάονες, βουλόμενοι ᾿Αἰκαρνανίαν πᾶσαν κατα- 
στρέψασϑαι καὶ ᾿“4ϑηναίων ἀποστῆσαι, πείϑουσι ““ακεδαιμονίους 

- 4 

ναυτιχόν τὲ παρασχευάσασϑαι ἐκ τῆς ξυμμαχίδος, καὶ ὁπλίτας 
σ Ν ᾿ ᾿ - 

χιλίους πέμψαι ἐς ᾿ΑἸκαρνανίαν, λέγοντες ὅτι, ἢν ναυσὶ καὶ πεζῷ 
σ ᾿ “ " 2 , " - - ΟΣΣΆ 
ἅμα μετὰ σφῶν ἔλθωσιν, ἀδυνάτων ὄντων ξυμβοηϑεῖν τῶν ἄπο 

3 ᾽ ΄ « ᾽ὔ δ Ε] ’ ’ ᾿ - 

ϑαλάσσης ᾿Ακαρνάνων, ῥᾳδίως ἂν ᾿Αἰκαρνανίαν σχόντες, καὶ τῆς 
’ " ἷ ΄ 8), »» 8... Δ 

Ζακύνϑου καὶ Κεφαλληνίας κρατήσουσι, καὶ ὃ περίπλους οὔκετι 

ἔσοιτο ᾿4ϑηναίοις ὁμοῖος περὶ Πελοπόννησον" ἐλπίδα δ᾽ εἶναι 
καὶ Ναύπακτον λαβεῖν. 2. οἱ δὲ “ακεδαιμόνιοι πεισϑέντες Κνῆ- 

, ἐ κ 

μὸν μέν, ναύαρχον ἔτι ὄντα, καὶ τοὺς ὁπλίτας ἐπὶ ναυσὶν ὀλίγαις 
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3 , ’ - - “- ; δ. « 

εὐϑὺυς πέμπουσι, τῷ δὲ ναυτικῷ περιήγγειλαν παρασχευασαμένῳ ὡς 
- ΄ ν Υ Ν 

τάχιστα πλεῖν ἐς “ευκάδα. 3. ἦσαν δὲ Κορίνϑιοι ξυμπροϑυμούμε" 
᾿ Σ " κ κ 

νοι μάλιστα τοῖς ᾿ΑΙμπρακιώταις ἀποίκοις οὖσι. καὶ τὸ μὲν ναυτι- 
κ᾿ - Ὶ - 

κὸν ἔκ τὲ Κορίνϑου καὶ Σικυῶνος καὶ τῶν ταύτῃ χωρίων ἐν παρα- 
- ν ἦ 

σχευῇ ἦν, τὸ δ᾽ ἐκ «“ευκάδος καὶ ᾿Αἰνακτορίου καὶ ᾿ΑΙμπρακίας 
’ Ρ) ’ 3 , ’ « ᾿ Α « 

πρότερον ἀφικόμενον ἐν “ευκάδι περιέμενεΣ. 4. Κνῆμος δὲ καὶ οἱ 
Ε] ᾽ - , « -" Ε) Α τ ἂν ’ ’ 

μὲτ᾽ αὐτοῦ χίλιοι ὁπλῖται ἐπειδὴ ἐπεραιώϑησαν λαϑόντες Φορμίωνα, 
ι] - - - - Ἁ 

ὃς ἦρχε τῶν εἴκοσι γεῶν τῶν ᾿Αττικῶν αἷ περὶ Ναύπακτον ἐφρού- 
-" Ἂ; - 

ρθουν, εὐϑὺς παρεσχευάζοντο τὴν κατὰ γῆν στρατείαν. ὅ. καὶ αὐτῷ 
- Α - Α 

παρῆσαν ᾿Ελλήνων μὲν ᾿μπρακιῶται καὶ «“ευκάδιοι καὶ ᾿“΄νακτό- 
ΓῚ Ν ᾽ Ἢ. , 3 

οιοι, καὶ οὺς αὐτὸς ἔχων ἦλϑε χίλιοι Πελοποννησίων, βάρβαροι δὲ 
τῷ , ᾿ 3 ΄λ τ . τον 3 αν, κΆ ’, , 3 ἄονες χίλιοι ἀβασίλευτοι, ὧν ἡγοῦντο ἐπ ἐτησίῳ προστασίᾳ ἐκ 

- - ΄ ΄ ΑΥ . 

τοῦ ἀρχικοῦ γένους φώτυος καὶ ΝΜικάνωρ. ἐστρατεύοντο δὲ μετὰ 
- 4 ᾿ 

Χαόνων καὶ Θεσπρωτοὶ ἀβασίλευτοι. 6. Μολοσσοὺς δὲ ἦγε καὶ 
- ΄ ᾿} -» 

᾿Ατιντᾶνας Σαβύλινϑος, ἐπίτροπος ὧν Θάρυπος τοῦ βασιλέως, ἔτι 
» Α παιδὸς ὄντος, καὶ Παραναίους "Οροιδος βασιλεὺς ὦν. ᾿Ορέσται δὲ 

, Ἔ 5 , ᾽ , . ᾿, , 
χίλιοι, ὧν ἐβασίλευεν ᾿Αντίοχος, μετὰ Παραυαίων ξυνεστρατεύοντο 

᾿Οροίδῳ ᾿ΑἸντιόχου ἐπιτρέψαντος. 7. ἔπεμψε δὲ καὶ Περδίκκας 
- ΄ σ ο 

χρύφα τῶν ᾿“ϑηναίων χιλίους Μακεδόνων, οἱ ὕστερον ἦλϑον. 
8. τούτῳ τῷ στρατῷ ἐπορεύετο Κνῆμος, οὐ περιμείνας τὸ ἀπὸ 

; - ΄ 

Κορίνϑου ναυτικόν" καὶ διὰ τῆς ᾿ΑΙργείας ἰόντες “Ζιμναίαν κώμην 
. 2 - ’, 

ἀτείχιστον ἐπόρϑησαν. ἀφικχνοῦνταί τε ἐπὶ Στράτον, πόλιν μεγί- 
στην τῆς ᾿ΑΙκαρνανίας, νομίζοντες, εἰ ταύτην πρώτην λάβοιεν, ῥαδίως 

ἂν σφίσι τἄλλα προσχωρήσειν. 
ΤΙ ΧΧΧΙ. ᾿καρνᾶνες δέ, αἰσϑόμενοι κατά τὲ γῆν πολλὴν 

στρατιὰν ἐσβεβληκυῖαν, ἔκ τε ϑαλάσσης ναυσὶν ἅμα τοὺς πολεμίους 
παρεσομένους, οὔτε ξυνεβοήϑουν ἐφύλασσόν τε τὰ αὑτῶν ἕκαστοι, 

παρά τε Φορμίωνα ἔπεμπον κελεύοντες ἀμύνειν" ὁ δὲ ἀδύνατος ἔφη 
- Ε] "ἃ ’ , » » Υ » » ’ 

εἶναι ναυτικοῦ ἐκ Κορίνϑου μέλλοντος ἐχπλεῖν Ναύπακτον ἐρήμην 
᾽ ὴ -»" 2 « δὲ ͵, ἢ : , ᾿ « τ,’ ΄ “ 

ἀπολιπεῖν. 2. οἱ δὲ Πελοποννήσιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι, τρία τέλη ποι- 
ἥσαντες σφῶν αὐτῶν, ἐχώρουν πρὸς τὴν τῶν Στρατίων πόλιν, ὅπως 

ἐγγὺς στρατοπεδευσάμενοι, εἰ μὴ λόγῳ πείϑοιεν, ἔργῳ πειρῷντο τοῦ 
ν ᾿ » ᾿’ 

τείχους. Ὁ. καὶ μέσον μὲν ἔχοντες προσήεσαν Χάονες καὶ οἱ ἄλλοι 
; Ε] - ᾽ - , « 

βάρβαροι, ἐκ δεξιᾶς δ᾽ αὐτῶν “ευκάδιοι καὶ ᾿“΄νακτόριοι καὶ οἱ 
; ΄ 3 Ε] “« , χσ" 

μετὰ τούτων, ἕν ἀριστερᾷ δὲ Κνῆμος καὶ οἱ Πελοποννήσιοι καὶ 
᾽ - - .] ᾿" ᾽ σ΄ ν 

᾿Πμπρακιῶται" διεῖχον δὲ πολὺ ἀπ᾿ ἀλλήλων καὶ ἔστιν ὅτε οὐδὲ 
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« - Α «ε Α σ Ὁ 4 - Α 

ἑωρῶντο. 4. καὶ οἱ μὲν Ἕλληνες τεταγμένοι τὲ προσήεσαν καὶ διὰ 
ἂν. , 4 ΕΣ ; ᾽ :} ΔΕ ἃ « , ἶ, 

φυλακῆς ἔχοντες, ἕως ἐστρατοπεδεύσαντο ἕν ἐπιτηδείῳ" οἱ δὲ Χάονες, 

σφίσι τε αὐτοῖς πιστεύοντες, καὶ ἀξιούμενοι ὑπὸ τῶν ἐκείνῃ ἠπειρω- 
- 2 ᾿ -» 

τῶν μαχιμώτατοι εἶναι, οὔτ᾽ ἐπέσχον τὸ στρατόπεδον καταλαβεῖν, 
, ΄ ε» κι » " ᾿ ΓΥΥ, ᾽ κ 

χωρήσαντές τὲ ῥύμῃ μετὰ δῶν ἄλλων βαρβάρων, ἑνομισαν αὑτοβοει 
Ἃ ; ΄ « - , ᾽ “ ν Ν ’ ’ » 

ἂν τὴν πόλιν ἑλεῖν, καὶ αὐτῶν τὸ ἔργον γενέσϑαι. ὕ. γνόντες ὃ 
Α Α 

αὐτοὺς οἱ «Στράτιοι ἔτι προσιόντας καὶ ἡγησάμενοι, μεμονωμένων 
᾿ .Ἁ ᾿ σ - 

εἰ κρατήσειαν, οὐκ ἂν ἔτι σφίσι τοὺς Ἕλληνας ὁμοίως προσελϑεῖν, 
, ϑ εὖ Α ». δὲν τ Δ ΞΡ Ἁ 2 , “4 » 

προλοχίζουσι τὰ περι τὴν πόλιν ἐνέδραις, καὶ ἐπειδὴ ἐγγὺς ἤσαν, ἔκ 
-" ΄ ᾿ Α - -" 

τε τῆς πόλεως ὁμόσε χωρήσαντες καὶ ἐκ τῶν ἐνεδρῶν προσπίπτουσι. 
΄ ν - ᾿ 

θ. καὶ ἐς φίβον καταστάντων διαφϑείρονται τε πολλοὶ τῶν Χαό- 
ν᾿ ΓΥς , ς - --. 3 " -- ; φ ὧν 4, , 

νῶν, καὶ οἱ ἄλλοι βάρβαροι ὡς εἶδον αὑτοὺς ἐνδόντας, οὐκέτι ὑπεὲ- 
2 Ἀν. Ἀὲ ἣν ’; - Ἀ « - 

μειναν, ἀλλ ἐς φυγὴν κατέστησαν. ἴ. τῶν δὲ “Ἑλληνικῶν στρατο- 
’, » , 32 - ; , Ἁ , -" ] , 

πέδων οὐδέτερον ἤσϑετο τῆς μάχης, διὰ τὸ πολὺ προελϑεῖν αὐτοὺς 
΄ - Ἁ 

καὶ στρατόπεδον οἰηϑῆναι καταληψομένους ἐπείγεσϑαι. 8. ἐπεὶ 
, Α 

δὲ ἐνέκειντο φεύγοντες οἱ βάρβαροι, ἀνελάμβανόν τὲ αὐτοὺς καὶ 
- Α - 

ξυγαγαγόντες τὰ στρατόπεδα ἡσύχαζον αὐτοῦ τὴν ἡμέραν, ἐς χεῖρας 
, ’ - [2 Α ᾽ 

μὲν οὐκ ἰόντων σφίσι τῶν Στρατίων διὰ τὸ μήπω τοὺς ἄλλους 
᾿ Ἰχαρνᾶνας ξυμβεβοηϑηκέναι, ἄποϑεν δὲ σφενδονώντων καὶ ἐς φ ' Ϊ 

΄ ’ , Ἵ » σ΄ - -Ὁ- 

ἀπορίαν καϑιστάντων" οὐ γὰρ ἦν ἄνευ ὅπλων κινηϑῆναι. δοκοῦσι 
δ᾽ οἱ ᾿«Ἵκαρνᾶνες κράτιστοι εἶναι τοῦτο ποιεῖν. 1,Χ Χ ΧΙ]. ἐπει- 90 

᾿ . 3... ἢν ᾽ ΄ « - “- - κ ᾿ 
δὴ δὲ νὺξ ἐγένετο, ἀναχωρήσας ὁ Κνῆμος τῇ στρατιᾷ κατὰ τάχος 
Οψ" " Γγ , Ὁ 3 ’ ’ 5 ’ ; 

ἐπὶ τὸν "““ναπον ποταμον, ὃς ἀπέχει σταδίους ὀγδοήκοντα Στράτου, 
τούς τε νεχροὺς κομίζεται τῇ ὑστεραίᾳ ὑποσπόνδους, καὶ Οἰνιαδῶν 

» » ᾿ - 

ξυμπαραγενομένων κατὰ φιλίαν ἀναχωρεῖ παρ αὐτοὺς πρὶν τὴν 
» - Ὰ - Ἁ 

ξυμβοήϑειαν ἐλϑεῖν. κἀκεῖϑεν ἐπ᾽ οἴκου ἀπῆλϑον ἕκαστοι. οἱ δὲ 

Στράτιοι τροπαῖον ἔστησαν τῆς μάχης τῆς πρὸς τοὺς βαρβάρους 

ΤΏ ΧΧΧΠΙ. Τὸ δ᾽ ἐκ τῆς Κορίνϑου καὶ τῶν ἄλλων ξυμμάχων 

τῶν ἐκ τοῦ Κρισαίου κόλπου ναυτικόν, ὃ ἔδει παραγενέσϑαι τῷ 
΄ ; - ; , " κ 

Κνήμῳ, ὅπως μὴ ξυμβοηϑῶσιν οἱ ἀπὸ ϑαλάσσης ἄνω ᾿ΑΙκαρνᾶνες, 
, 2 ζ "1 " - τ 

οὐ παραγίγνεται, ἀλλ᾿ ἠναγκάσϑησαν περὶ τὰς αὐτὰς ἡμέρας τῆς ἐν 
΄ - , - 

Στράτῳ μάχης ναυμαχῆσαι πρὸς Φορμίωνα καὶ τὰς εἴκοσι ναῦς 
τῶν ᾿ΑΙϑηναίων αἵ ἐφρούρουν ἐν Ναυπάκτῳ. ὦ. ὁ γὰρ Φορμίων 
παραπλέοντας αὐτοὺς ἔξω τοῦ κόλπου ἐτήρει, βουλόμενος ἐν τῇ εὑ- 

,ὔ . ,ὔ κν 

ρυχωρίᾳ ἐπιϑέσϑαι. 3. οἱ δὲ Κορίνϑιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι ἔπλεον 
’ 

μὲν οὐχ ὡς ἐπὶ ναυμαχίαν, ἀλλὰ στρατιωτικώτερον παρεσκευασμές- 
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γοι ἐς τὴν ᾿Α΄καρνανίαν, καὶ οὐκ ἂν οἰόμενοι πρὸς ἑπτὰ καὶ τεσσα- 
ράκοντα ναῦς τὰς σφετέρας τολμῆσαι τοὺς ᾿4ϑηναίους εἴκοσι ταῖς 

ἑαυτῶν ναυμαχίαν ποιήσασϑαι" ἐπειδὴ μέντοι ἀντιπαραπλέοντάς 
τὸ ἑώρων αὐτούς, παρὰ γῆν σφῶν κομιζομένων, καὶ ἐκ ΤΠΙατρῶν τῆς 
᾿“χαΐας πρὸς τὴν ἀντιπέρας ἤπειρον διαβαλλόντων ἐπὶ ᾿“΄καρνα- 
γνίας, κατεῖδον τοὺς ᾿ϑηναίους ἀπὸ τῆς Χαλκίδος καὶ τοῦ Εὐήνου 

ποταμοῦ προσπλέοντας σφίσι, καὶ οὐκ ἔλαϑον νυκτὸς ὑφορμισάμε- 
φοι, οὕτω δὴ ἀναγκάζονται ναυμαχεῖν κατὰ μέσον τὸν πορϑμόν. 
4. στρατηγοὶ δὲ ἦσαν μὲν καὶ κατὰ πόλεις ἑκάστων οἱ παρεσκευά 
ζοντο, Κορινϑίων δὲ Μαχάων καὶ ᾿Ισοκράτης καὶ ᾿4γαϑαρχίδας. 
ὅ. καὶ οἱ μὲν Πελοποννήσιοι ἐτάξαντο κύκλον τῶν νεῶν ὡς μέγιστον 
οἷοί τ ἦσαν μὴ διδόντες διέκπλουν, τὰς πρώρας μὲν ἔξω, εἴσω δὲ 
τὰς πρύμνας, καὶ τά τε λεπτὰ πλοῖα ἃ ξυνέπλει ἐντὸς ποιοῦνται καὶ 
πέντε ναῦς τὰς ἄριστα πλεούσας, ὅπως ἐχπλέοιεν διὰ βραχέος πα- 
ραγιγνόμενοι, εἴ πὴ προσπίπτοιεν οἱ ἐναντίοι. ΤΙΧΧΌΧΤΥ, οἱ δ᾽ 
᾿“ϑηναῖοι κατὰ μίαν ναῦν τεταγμένοι περιέπλεον αὐτοὺς κύκλῳ καὶ 
ξυνῆγον ἐς ὀλίγον, ἐν χρῷ ἀεὶ παραπλέοντες καὶ δόκησιν παρέχοντες 
αὐτίκα ἐμβαλεῖν" προείρητο δ᾽ αὐτοῖς ὑπὸ Φορμίωνος μὴ ἐπιχειρεῖν 
πρὶν ἂν αὐτὸς σημήνῃ. Ὁ. ἤλπιζε γὰρ αὐτῶν οὐ μενεῖν τὴν τάξιν, 
ὥσπερ ἐν γῇ πεζήν, ἀλλὰ ξυμπεσεῖσϑαι πρὸς ἀλλήλας τὰς ναῦς καὶ 
τὰ πλοῖα ταραχὴν παρέξειν, εἴ τ ἐχπνεύσαι ἐκ τοῦ κόλπου τὸ πνεῦμα, 

ὅπερ ἀναμένων τε περιέπλει καὶ εἰώϑει γίγεεσϑαι ἐπὶ τὴν ἕω, οὐδένα 
χρόνον ἡσυχάσειν αὐτούς" καὶ τὴν ἐπιχείρησιν ἐφ᾽ ἑαυτῷ τε ἐνόμιζεν 
εἶναι, ὁπόταν βούληται, τῶν νεῶν ἄμεινον πλεουσῶν, καὶ τότε καλλί- 
στὴν γίγνεσϑαι. 8. ὡς δὲ τό τὲ πνεῦμα κατήει καὶ αἱ νῆες ἐν ὀλίγῳ 
ἤδη οὖσαι ὑπὶ ἀμφοτέρων, τοῦ τε ἀνέμου τῶν τε πλοίων, ἅμα προσ- 
κειμένων ἐταράδσσοντο, καὶ ναῦς τε νηὶ προσέπιπτε καὶ τοῖς κοντοῖς 
διωϑοῦντο, βοῇ τε χρώμενοι καὶ πρὸς ἀλλήλους ἀντιφυλακῇ τε καὶ 
λοιδορίᾳ, οὐδὲν κατήκουον οὔτε τῶν παραγγελλομένων, οὔτε τῶν 
κελευστῶν, καὶ τὰς κώπας ἀδύνατοι ὄντες ἐν κλυδωνίῳ ἀναφέρειν 
ἄνϑρωποι ἄπειροι, τοῖς κυβερνήταις ἀπειϑεστέρας τὰς ναῦς παρεῖ- 
χον, τότε δὴ κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον σημαίνει, καὶ οἱ ᾿“'ϑηναῖοι 
προσπεσόντες πρῶτον μὲν καταδύουσι τῶν στρατηγίδων νεῶν μίαν, 
ἔπειτα δὲ καὶ πάσας ἧ χωρήσειαν διέφϑειρον, καὶ κατέστησαν ἐς 
ἀλκὴν μὲν μηδένα τρέπεσϑαι αὐτῶν ὑπὸ τῆς ταραχῆς, φεύγειν δ᾽ ἐς 
Πάτρας καὶ Δύμην τῆς ᾿4χαΐας. 4. οἱ δὲ ᾿ϑηναῖοι καταδιώξαν- 
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4, - ’ » 3. 
τες καὶ ναῦς δώδεκα λαβύντες τούς τε ἄνδρας ἐξ αὐτῶ» τοὺς πλεί- 

Ν ν - 

στους ἀνελόμενοι ἐς Μολύκρειον ἀπέπλεον, καὶ τροπαῖον στήσαντες 
- ’ ν - ᾿ - - 

ἐπὶ τῷ Ῥίῳ καὶ ναῦν ἀναϑέντες τῷ Ποσειδῶνι ἀνεχώρησαν ἐς 
ι - 

Ναύπακτον. ὅ. παρέπλευσαν δὲ καὶ οἱ Πελοποννήσιοι εὐθὺς ταῖς 
,᾿ - - 3 - ᾿ Ἁ - 2 ’ οὴ 

περιλοίποις τῶν νεῶν ἕκ τῆς Ζ[υμης καὶ Πατρῶν ἐς Κυλλήνην τὸ 
᾿ ᾿ ’ - Α » - 

᾿Ηλείων ἐπίνειον" καὶ ἀπὸ “ευκάδος Κνῆμος καὶ αἱ ἐκεῖϑεν νῆες, 
ἃς ἔδει ταύταις ξυμμῖξαι, ἀφικνοῦνται μετὰ τὴν ἐν ΣΣτράτῳ μάχην 
ἐς τὴν Κυλλήνην. 

“ ᾿: , - 

ΙΧ ΧΧΥ, Πέμπουσι δὲ καὶ οἱ «Ἱακεδαιμόνιοι τῷ Κνήμῳ ξυμ- 
, .“ Ν κ᾿ “- ’ Χ 9 Ν ΄ 

βούλους ἐπὶ τὰς ναῦς Τὶμοκράτην καὶ Βρασίδαν καὶ “υκόφρονα, 
; ἣ Ὑ ; ’ Α 3 . 3 

κελεύοντες ἄλλην ναυμαχίαν βελτίω παρασκευάζεσϑαι καὶ μὴ ὑπ 
»ηὴ 7 - “ - , 5ς. " Η Ἀ, -ἀτῆδος ΝΆ 
ολίγων νεῶν εἰργεσϑαι τῆς ϑαλάσσης. 2. ἐδόκει γὰρ αὐτοῖς, ἄλλως 

τὲ καὶ πρῶτον ναυμαχίας πειρασαμένοις πολὺς ὃ παράλογος εἶναι, 
" - Α - 

καὶ οὐ τοσούτῳ ᾧοντο σφῶν τὸ ναυτικὸν λείπεσϑαι, γεγενῆσϑαι δὲ 
δ ᾽ 3 ; ." 2 ’ ᾿ - » 

τινὰ μαλακίαν, οὐκ ἀντιτιϑέντες τὴν “4 ϑηναίων ἐκ πολλοῦ ἐμπει- 
᾿ -“ , "Φ Ὑ51} ’ 2 - ἊΣ 5 , Η 

ρίαν τῆς σφετέρας δι᾿ ὀλίγου μελέτης. ὀργῇ οὖν ἀπέστελλον. ὃ. οἱ 

δὲ ἀφικόμενοι μετὰ Κνήμου ναῦς τὲ περιήγγελλον κατὰ πόλεις καὶ 
“ 5 ΄ Ἁ 

τὰς προὐπαρχούσας ἐξηρτύοντο ὡς ἐπὶ ναυμαχίαν. 4. πέμπει δὲ 
5 Α , , Ξ: 

καὶ ὃ Φορμίων ἐς τὰς ᾿Αϑηνας τήν τὲ παρασκευὴν αὐτῶν ἀγγε- 
- ᾿ ΩῚ - ᾽, [. 

λοῦντας, καὶ περὶ τῆς ναυμαχίας ἣν ἐνίκησαν φράσοντας, καὶ κε- 
- - σ , »᾿ « 

λεύω» αὐτῷ ναῦς ὅτι πλείστας διὰ τάχους ἀποστεῖλαι, ὡς καϑ' 
« ’ « , 5 ᾿ »ὕ 4 «Ὦ ’ «ε Ἁ ΕῚ ᾽ 

ἡμέραν ἑκάστην ἑλπίδος οὐσὴης ἄει ναυμαχήσειν. ὅ. οἱ δὲ ἀποπέμ- 
, - - - . 

πουσιν εἴκοσι ναῦς αὐτῷ, τῷ δὲ κομίζοντι αὐτὰς προσεπέστειλαν ἐς 
΄ - 3 ν ΄ 

Κρήτην πρῶτον ἀφικέσϑαι. Νικίας γὰρ Κρὴς Γορτύνιος, πρόξενος 
᾿ 4 Α " - ᾿] 

ὦν, πείϑει αὐτοὺς ἐπὶ Κυδωνίαν πλεῦσαί, φάσκων προσποιήσειν 
π᾿ 4 ’ ΟΝ τα κ , ’ ἄρον Ὁ 

αὐτήν, οὐσαν πολεμίαν" ἐπῆγε δὲ Πολιχνίταις χαριζόμενος, ὁμόροις 
- - ὧν". Μ Α .) - », » κ᾿ ἊΝ 

τῶν Κυδωνιατῶν. θ. καὶ ὁ μὲν λαβὼν τὰς ναῦς ᾧχετο ἕς Κρήτην, 
Η͂ Η͂ - - 5. ῃ -» » -" δ' Ὁ 

καὶ μετὰ τῶν Π]Ἴολιχνιτῶν ἔδηου τὴν γῆν τῶν Κυδωνιατῶν, καὶ ὑπὸ 

ἀνέμων καὶ ὑπὸ ἀπλοίας ἐνδιέτριψεν οὐκ ὀλίγον χρόνον. 
ΤΧΧΧΥΙ. Οἱ δ᾽ ἐν τῇ Κυλλήνῃ Πελοποννήσιοι, ἐν τούτῳ ἐν 

τ τῶν - - , ᾽, , « ἄν. ἢ ᾧ οἱ ᾿41ϑηναῖοι περὶ Κρήτην κατείχοντο, παρεσκευασμένοι ὡς ἐπὶ 
, 2 " 3 “" τ - ναυμαχίαν, παρέπλευσαν ἐς Πάνορμον τὸν ᾿Α΄χαϊκόν, οὗπερ αὐτοῖς 

-" Α -" 

ὁ κατὰ γῆν στρατὸς τῶν Πελοποννησίων προσβεβοηϑήκει. Ὡ. πα- 
Ἁ ἘΡῸΟ - δ" " ’ 

ρέπλευσε δὲ καὶ ὁ Φορμίων ἐπὶ τὸ “Ῥίον τὸ Μολυκρικόν, καὶ ὡρμί- 
᾿ “- ν » [2 

σατο ἔξω αὐτοῦ ναυσὶν εἴχοσιν, αἷσπερ καὶ ἐναυμάχησεψν. 8.. ἦν δὲ 

τοῦτο μὲν τὸ “Ῥίον φίλιον τοῖς ᾿“1ϑηναίοις, τὸ δ᾽ ἕτερον Ῥίον ἐστὶν 
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ἂν. ..5 “ , ’ . ᾿ς 
ἀντιπέρας τὸ ἐν τῇ Πελοποννήσῳ" διέχετον δὲ ἀπὶ ἀλλήλων στα- 

’ Ἷ ε ν - ’ ον , ’, , ’ 
δίους μάλιστα ἑπτὰ τῆς ϑαλάσσης, τοῦ δὲ Κρισαίου κόλπου στόμα 

- , ΕῚ - ἐφ 16 , Ὧν Ὁ 5 “«Ψ.» ε ᾿ 

σοῦτο ἐστιν. 4. ἐπὶ οὖν τῷ Ῥίῳ τῷ .“χαϊκῷ οἱ Πελοποννήσιοι, 
ΕἸ , ᾽ ᾿ - ΄ 5 Ἔ ΕῚ »" ε κ Ἵ ε ᾿’ 

ἀπέχοντι οὗ πολὺ τοῦ Πανόρμου, ἐν ᾧ αὐτοῖς ὁ πεζὸς ἦν, ὡρμί- 
" , Ν - 

σαντο καὶ αὐτοὶ ναυσὶν ἑπτὰ καὶ ἑβδομήκοντα, ἐπειδὴ καὶ τοὺς 
᾽ ΄ - χὰ ἂν Ἂ ᾿ ὥς, “Με κι ῦνδα Ε ᾽ 
“Ιϑηναίους εἶδον. ὅ. καὶ ἐπὶ μὲν ἕξ ἢ ἑπτὰ ἡμέρας ἀνθώρμουν 

- ᾿ 

ἀλλήλοις μελετῶντές τε καὶ παρασκευαζύμενοι τὴν ναυμαχίαν, γνώ- 
᾿ Ἂι » - 

μὴν ἔχοντες οἱ μὲν μὴ ἐκπλεῖν ἔξω. τῶν Ῥίων ἐς τὴν εὐρυχωρίαν, 
΄ Ἅ -“ κ᾿ 

φοβούμενοι τὸ πρότερον πάϑος, οἱ δὲ μὴ ἐσπλεῖν ἐς τὰ στενά, νομί- 
ζοντες πρὸς ἐκείνων εἶναι τὴν ἐν ὀλίγῳ ναυμαχίαν. ΘΟ. ἔπειτα ὁ 
Κνῆμος καὶ ὁ Βρασίδας καὶ οἱ ἄλλοι τῶν Πελοποννησίων στρατη- 

- , Ν 

γοί, βουλόμενοι ἐν τάχει τὴν ναυμαχίαν ποιῆσαι, πρίν τι καὶ ἀπὸ 
τῶν ᾿ϑηναίων ἐπιβοηϑῆσαι, ξυνεκάλεσαν τοὺς στρατιώτας πρῶ- 

- - τ 
τον, καὶ ὁρῶντες αὐτῶν τοὺς πολλοὺς διὰ τὴν προτέραν ἧσσαν 

" κά Ν 

φοβουμένους, καὶ οὐ προϑύμους ὄντας, παρεκελεύσαντο καὶ ἔλεξαν 

τοιάδε. 
Α 3" 

ΠΧ ΧΧΥΙΙ. Ἡ μὲν γενομένη ναυμαχία, ὦ ἄνδρες Π,ελοποννή- 
» Ὰ Ε] 3 Ὶ « - -» . [ ᾿ τη 

σιοι, δἰ τις ἄρα δι᾿ αὑτὴν ὑμῶν φοβεῖται τὴν μέλλουσαν, οὔχι δι- 

καίαν ἔχει τέχμαρσιν τὸ ἐκφοβῆσαι. 2. τῇ τε γὰρ παρασκευῇ ἐνδεὴς 
σ - Χ ν 

ἐγένετο, ὥσπερ ἰστε, καὶ οὐχὶ ἐς ναυμαχίαν μᾶλλον ἢ ἐπὶ στρατείαν 
Ά ’ « , κ κ᾿ δ ραν, Ξ ΄ » γ,ὴ. ᾽ - 
ἐπλέομεν" ξυνέβη δὲ καὶ τὰ ἀπὸ τῆς τύχης οὐκ ὀλίγα ἐναντιω ϑῆται. 

« - -" ᾿ σ 

καί πού τι καὶ ἡ ἀπειρία πρῶτον ναυμαχοῦντας ἔσφηλεν. 3. ὥστε 
’, « - ἈΝ ᾿ 

οὐ κατὰ τὴν ἡμετέραν κακίαν τὸ ἡσσῆσϑαι προσεγένετο, οὐδὲ δί-. 
καιον τῆς γνώμης τὸ μὴ κατὰ κράτος νικηϑέν, ἔχον δέ τινα ἐν αὑτῷ 
᾽ , - “ ΠῚ , ᾽ , , ᾿ 
ἀντιλογίαν, τῆς ξυμφορᾶς τῷ ἀποβάντι ἀμβλύνεσϑαι, νομίσαι δὲ 

- ᾿ ; 3 , ’ ΑἹ] ᾽ ΄ -" ν 

ταῖς μὲν τύχαις ἐνδέχεσϑαι σφάλλεσϑαι τοὺς ἀνϑρώπους, ταῖς δὲ 
- ᾿ ᾿ 

γνώμαις τοὺς αὐτοὺς ἀεὶ ἀνδρείους ὀρϑῶς εἶναι, καὶ μὴ ἀπειρίαν 
- Ἃ ᾿ 

τοῦ ἀνδρείου παρόντος προβαλλομένους εἰκότως ἂν ἕν τινι κακοὺς 
’ « - ᾿Ὶ υ ἌΧ! 3 ’ - ’ σ ’΄ 

γενέσθαι. 4. ὑμῶν δὲ οὐδ᾽ ἡ ἀπειρία τοσοῦτον λείπεται ὁσον τόλμῃ 
- ᾿ ͵ ᾿ ΄ » ᾿ 

προέχετε΄ τῶνδε δὲ ἡ ἐπιστήμη, ἣν μάλιστα φοβεῖσϑε, ἀνδρείαν 
» - - -" . 

μὲν ἔχουσα καὶ μνήμην ἕξει ἐν τῷ δεινῷ ἐπιτελεῖν ἃ ἔμαϑεν, ἄνευ 
δὲ εὐψυχίας οὐδεμία τέχνη πρὸς τοὺς κινδύνους ἰσχύει. φόβος γὰρ 

; Ε) ’ ’ " " ᾽ - ᾽ Δ - - » ᾿ Ἁ 

μνήμην ἐχπλήσσει, τέχνη δὲ ἄνευ ἀλκῆς οὐδὲν ὠφελεῖ. ὅ. πρὸς μὲν 
- ΄ - ’ Ἀ 

οὖν τὸ ἐμπειρότερον αὐτῶν τὸ τολμηρότερον ἀντιτάξασϑε, πρὸς δὲ 
τ " ΄ -" τὸ διὰ τὴν ἧσσαν δεδιέναι τὸ ἀπαράσκευοι τότε τυχεῖν. 0. περι- 

Ὡ - » " κοῦ δὰ » "» γίγνεται δὲ ὑμῖν πλῆϑός τε νεῶν καὶ πρὸς τῇ γῇ, οἰκείᾳ οὔσῃ, ὁπλε: 
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τῶν παρόντων ναυμαχεῖν" τὰ δὲ πολλὰ τῶν πλειόνων καὶ ἄμεινον 
παρεσκευασμένων τὸ χράτος ἐστίν. Ἶ. ὥστε οὐδὲ καϑ᾽ ἕν εὑρίσκο- 
μεν εἰκότως ἂν ἡμᾶς σφαλλ ἱομένους" καὶ ὅσα ἡμάρτομεν πρότερον, 
φῦν αὐτὰ ταῦτα προσγενόμενα διδασκαλίαν παρέξει. 8, ϑαρσοῦν- 
τὲς οὖν καὶ κυβερνῆται καὶ ναῦται τὸ καϑ' ἑαυτὸν ἕκαστος ἕπεσϑε, 
χώραν μὴ. προλ ξίποντες ἧ ἄν τις πθοσΈμ  Οηι 9, τῶν δὲ πρότερον 
ἡγεμόνων οὐ χεῖρον τὴν ἐπιχείρησιν ἡμεῖς παρασκευάσομεν, καὶ οὐκ 
ἐγδώσομεν πρόφασιν οὐδενὶ κακῷ γενέσϑαι᾽ ἢν δέ τις ἄρα καὶ βου- 
ληϑῇ, κολασϑήσεται τῇ πρεπούσῃ ζημίᾳ, οἱ δὲ ἀγαϑοὶ τιμήσονται 
τοῖς προσήκουσιν ἄϑλοις τῆς ἀρετῆς. 

ΠΧᾺΧΧΥΠΙ. Τοιαῦται μὲν τοῖς Πελοποννησίοις οἱ ἄρχοντες 
παρεκελεύσαντο. ὁ δὲ Φορμίων, δεδιὼς καὶ αὐτὸς τὴν τῶν στρα- 
τιωτῶν ὀῤῥωδίαν, καὶ αἰσϑόμενος ὅτι τὸ πλῆϑος τῶν νεῶν, κατὰ 
σφᾶς αὐτοὺς ξυνιστάμενοι ἐφοβοῦντο, ἐβούλετο ξυγκαλέσας ϑαρσῦ- 
ναί τὲ καὶ παραίνεσιν ἐν τῷ παρόντι ποιήσασϑαι. 2. πρότερον 
μὲν γὰρ ἀεὶ αὐτοῖς ἔλεγε, καὶ προπαρεσκεύαζε τὰς γνώμας, ὡς οὐ- 
δὲν αὐτοῖς πλῆϑος νεῶν τοσοῦτον, ἢν ἐπιπλέῃ, ὅ,τι οὐχ ὑπομενετέον 
αὐτοῖς ἐστι" καὶ οἱ στρατιῶται ἐκ πολλοῦ ἐν σφίσιν αὐτοῖς τὴν 
ἀξίωσιν ταύτην εἰλήφεσαν μηδένα ὄχλον, ᾿44ϑηναῖοι ὄντες, ΙΠελοπον- 
’ησίων γεῶν ὑποχωρεῖν. ὃ. τότε δὲ πρὸς τὴν παροῦσαν ὄψιν ὁρῶν 
αὐτοὺς ἀϑυμοῦντας ἐβούλετο ὑπόμνησιν ποιήσασϑαι τοῦ ϑαρσεῖν, 
καὶ ξυγκαλέσας τοὺς 41ϑηναίους ἔλεξε τοιάδε. 

ἘΧΧΧΙΧ, Ὁρῶν ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες στρατιῶται, περοβημένους 
τὸ πλῆϑος τῶν ἐναντίων ξυνεκάλεσα, οὐκ ἀξιῶν τὰ μὴ δεινὰ ἐν ὀῤ- 

ῥωδίᾳ ἔχειν. 2. οὗτοι γάρ, πρῶτον μὲν διὰ τὸ προνενικῆσϑαι, καὶ 
μηδὲ αὐτοὶ οἴξσϑαι ὁμοῖοι ἡμῖν εἶναι, τὸ πλῆϑος τῶν νεῶν, καὶ οὐκ 
ἀπὸ τοῦ ἴσου, παρεσκευάσαντο" ἔπειτα ᾧ μάλιστα πιστεύοντες 

προσέρχονται, ὡς προσῆκον σφίσιν ἀνδρείοις εἶναι, οὐ δι᾿ ἄλλο τι 
ϑαρσοῦσιν ἢ διὰ τὴν ἐν τῷ πεζῷ ἐμπειρίαν τὰ πλείω κατορϑοῦντες, 
καὶ οἴονται σφίσι καὶ ἐν τῷ ναυτικῷ ποιήσειν τὸ αὐτό. 3. τὸ δ᾽ ἐκ 
τοῦ δικαίου ἡμῖν μᾶλλον νῦν περιέσται, εἴπερ καὶ τούτοις ἐν ἐκείνῳ, 

ἐπεὶ εὐψυχίᾳ γε οὐδὲν προφέρουσι, τῷ δὲ ἑκάτεροί τι ἐμπειρότεροι 
εἶναι ϑρασύτεροί ἐσμεν. 4. “ακεδαιμόνιοί τε, ἡγούμενοι τῶν ξυμ- 
μάχων, διὰ τὴν σφετέραν δόξαν ἄκοντας προσάγουσι τοὺς πολλοὺς 
ἐς τὸν κίνδυνον, ἐπεὶ οὐκ ἄν ποτὲ ἐπεχείρησαν ἡσσηϑέντες παρὰ 
πολὺ αὖϑις ναυμαχεῖν. ὅ. μὴ δὴ αὐτῶν τὴν τόλμαν δείσητε. πολὺ 
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» ’ ’ ᾿Ὶ ᾿’ ΄ 

δὲ ὑμεῖς ἐκείνοις πλέω φόβον παρέχετε καὶ πιστότερον, κατά τὲ τὸ 
σ Ἅ - Α - 

προγνενικηκέναι καὶ ὅτι οὐκ ἂν ἡγοῦνται, μὴ μέλλοντάς τι ἄξιον τοῦ 
, " ’ 3 Ψ « - 3 ’ Ἁ ν «ε 

παρὰ πολὺ πράξειν, ἀνθίστασϑαι ὑμᾶς. 0. ἀντίπαλοι μὲν γὰρ οἱ 
{« - ᾿ Α - 

πλείους, ὥσπερ οὗτοι, τῇ δυνάμει τὸ πλέον πίσυνοι ἢ τῇ γνώμῃ ἐπέρ- 
- Α 

χονται" οἱ δ᾽ ἐκ πολλῷ ὑποδεεστέρων, καὶ ἅμα οὐκ ἀναγκαζόμενοι, 
, -“- ’ ) , μ, 3 “-« Ὁ “ 

μέγα τι τῆς διανοίας τὸ βέβαιον ἔχοντες ἀντιτολμῶσιν. ἃ λογιζό- 
τ - ᾽ “ὦ, ἀν ζω 

μένοι οὗτοι τῷ οὐκ εἰκότι πλέον πεφύβηνται ἡμᾶς ἢ τῇ κατὰ λόγον 
- ι ᾿ Ν ’ Ν " θεν, ἽΕ. ἷς 

παρασκευῇ. Ἴ. πολλὰ δὲ καὶ στρατόπεδα ἤδη ἔπεσεν ὑπ᾽ ἐλασσο- 
ἄφλ - 3 ΄, " Δ δ γὼ 5 χοῦς ἀν. 2 ’ ἘΦ Ἢ δ 

γῶν τῇ ἀπειρίᾳ. ἔστι δὲ ἃ καὶ τῇ ἁἀτολμίᾳ᾽ ὧν οὐδετέρου ἡμεῖς νῦν 
Ἁ ᾿ τι “« Ρ] εἰ - , « Α ͵ 

μετέχομεν. 8. τὸν δὲ ἀγῶνα οὐκ ἐν τῷ κόλπῳ ἑκὼν εἶναι ποιήσομαι, 
δι, δ ’ 5 δ, ὦ. Α͂ δ, ὧν ι σ " . - 3 

οὐδὲ ἐσπλεύσομαι ἐς αὐτόν. ὁρῶ γὰρ τι πρὸς πολλὰς ναῦς ἄνε- 
ΕἾ 

πιστήμονας ὀλίγαις ναυσὶν ἐμπείροις καὶ ἄμεινον πλεούσαις ἣ στε- 
γοχωρία οὐ ξυμφέρει. οὔτε γὰρ ἂν ἐπιπλεύσειέ τις ὡς χρὴ ἐς ἐμβο- 

᾿ - - Ἃ 

λὴν μὴ ἔχων τὴν πρόσοψιν τῶν πολεμίων ἐκ πολλοῦ, οὔτε ἂν ἀποχω- 
᾿ς 5 ’ ; ᾿ , ’ 5» ϑλᾺ, ] ᾿ 5» 

ρήσειεν ἕν δέοντι πιεζόμενος " διέκπλοί τε οὐκ εἰσὶν οὐδὲ ἀναστρο- 
» “- 4 - ᾿ς 5 ’ Ε 3 υ9 ῇ ἍἋ » ᾿ 

φαί, ἅπερ νεῶν ἄμεινον πλεουσῶν ἔργα ἐστίν, ἀλλ ἀναγκὴ ἂν εἴη τὴν 
ν - 

ναυμαχίαν πεζομαχίαν καϑίστασϑαι, καὶ ἐν τούτῳ αἱ πλείους νῆες 
΄ , Δ 

κρείσσους γίγνονται. 9. τούτων μὲν οὖν ἐγὼ ἕξω τὴν πρόνοιαν κατὰ 
-“ ν » -“ , 

τὸ δυνατόν᾽ ὑμεῖς δὲ εὔτακτοι παρὰ ταῖς ναυσὶ μένοντες τά τε πα- 
’ 3 Ῥ ’ ’;; ᾿»ὕὔ Ἁ ΟἹ , ΄« 5 ὥ 

ραγγελλόμενα ὀξέως δέχεσϑε, ἄλλῶς τὲ καὶ δι ὀλίγου τῆς ἐφορμή- 
Α “-“.» Α Α - 

σεως οὔσης, καὶ ἐν τῷ ἔργῳ κόσμον καὶ σιγὴν περὶ πλείστου ἡγεῖσϑε, 
» - -" ᾿ " ᾿ 

ὃ ἔς τε τὰ πολλὰ τῶν πολεμικῶν ξυμφέρει καὶ ναυμαχίᾳ οὐχ ἥκιστα, 
εἰ ΄ ᾿ ; δον - , « ἢ εὶ Α 

ἀμύνασϑε δὲ τούσδε ἀξίως τῶν προειργασμένων. 10, ὁ δὲ ἀγὼν 
» Ἃ - - - 

μέγας ὑμῖν, ἢ καταλῦσαι Πελοποννησίων τὴν ἐλπίδα τοῦ ναυτικοῦ, 
Ὁ. ΄, - ᾽ ᾿ . 9 ψν ᾿ 
ἢ ἐγγυτέρω καταστῆσαι ᾿ϑηναίοις τὸν φόβον περὶ τῆς ϑαλάσσης. 

΄ "2 - σ - 

11. ἀναμιμνήσκω δ᾽ αὖ ὑμᾶς ὅτι νενικήκατε αὐτῶν τοὺς πολλούς. 
᾿Ὶ - - 

ἡσσημένων δὲ ἀνδρῶν οὐκ ἐθέλουσιν αἱ γνῶμαι πρὸς τοὺς αὐτοὺς 
κινδύνους ὁμοῖαι εἶναι. 

- Ἀ ν 

ΧΟ. Τοιαῦτα δὲ καὶ ὁ Φορμίων παρεκελεύετο. οἱ δὲ Πελο- 
’ » Ἁ 5 - «ε Ρ] -" Ύ ῃ ’ ᾿ Α , 

ποννγήσιοι, ἐπειδὴ αὐτοῖς οἱ ᾿ϑηναῖοι οὐκ ἐπέπλεον ἐς τὸν κόλπον 

καὶ τὰ στενά, βουλόμενοι ἄκοντας ἔσω προαγαγεῖν αὐτούς, ἀναγό- 
΄σ « - 

μένοι ἅμα ἕῳ ἔπλεον, ἐπὶ τεσσάρων ταξάμενοι τὰς ναῦς, ἐπὶ τὴν ἑαυ- 
οὐρα δὲ ον - - σ 

τῶν γῆν ἔσω ἐπὶ τοῦ κόλπου, δεξιῷ κέρᾳ ἡγουμένῳ, ὥσπερ καὶ ὧρ- 
8.4Ἁἅ, ᾽ ᾿ς Ἰρὸ ... ΑΝ " [ ν ᾿ “ σ 7 

μουν᾽ Ὡ. ἐπὶ δ᾽ αὐτῷ εἴκοσι ἔταξαν τὰς ἄριστα πλεούσας, ὅπως εἰ 
᾿ , δ Δ ὰ ΓΝ " ᾿ κἿΜΝ ᾿ . ἌΣ 
ἄρα νομίσας ἐπὶ τὴν Ναύπακτον αὐτοὺς πλεῖν ὁ Φορμίων καὶ αὐτὸς 
ἐπιβοηϑῶν ταύτῃ παραπλέοι, «ἡ διαφύγοιεν πλέοντα τὸν ἐπίπλουν 
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-“ "5 » "» “ε “- , 3.59 τ ι ΨΨΣΥ 
σφῶν οἱ ᾿41ϑηναῖοι ἔξω τοῦ ἑαυτῶν κέρως, ἀλλ᾿ αὐται αἱ νῆες πε- 

΄ ε , δ δι. “δῷ ’ Α κ - 
ρικλήσειαν. 3. ὁ δέ, ὁπὲρ ἐκεῖνοι προσεδέχοντο φοβηϑεῖς περι τῷ 

΄ » 
χωρίῳ ἐρήμῳ ὄντι ὡς ἑώρα ἀναγομένους αὐτούς, ἄκων καὶ κατὰ 

Ἁ, 5 ’ " ν , - 3,...6 . σ - 

σπουδὴν ἐμβιβάσας ἔπλει παρὰ τὴν γῆν" καὶ ὁ πεζὸς ἅμα τῶν Μεσ- 

σηνίων παρεβοήϑει. 4. ἰδόντες δὲ οἱ Πελοποννήσιοι κατὰ μίαν 
- Ὁ ἢ - κν 

ἐπὶ κέρως παραπλέοντας καὶ ἤδη ὄντας ἐντὸς τοῦ κόλπου τὲ καὶ 
᾿ - "Ἢν σ 

πρὸς τῇ γῇ, ὅπερ ἐβούλοντο μάλιστα, ἀπὸ σημείου ἑνὸς ἄφνω ἐπι- 
κ - " 

στρέψαντες τὰς ναῦς μετωπηδὸν ἔπλεον ὡς εἶχε τάχους ἕκαστος ἐπὶ 
᾿" τι , Δ Ὁ , . - 5 ᾿ 

τοὺς ᾿4ϑηναίους, καὶ ἤλπιζον πάσας τὰς ναῦς ἀπολήψεσϑαι. 
- Α Ν σ - -“ 

ὅ. τῶν δὲ ἕνδεκα μὲν αἵπερ ἡγοῦντο ὑπεκφεύγουσι τὸ κέρας τῶν 
δ, 

ἸΠελοπογννησίων καὶ τὴν ἐπιστροφὴν ἐς τὴν εὐρυχωρίαν. τὰς δὲ 
᾿ Α - ᾿ 

ἄλλας ἐπικαταλαβόντες ἐξέωσάν τε πρὸς τὴν γῆν ὑποφευγούσας καὶ 
- σ 

διέφϑειραν, ἄνδρας τε τῶν ᾿Αϑηναίων ἀπέκτειναν ὅσοι μὴ ἐξένευ- 
σαν αὐτῶν. 0. καὶ τῶν νεῶν τινας ἀναδούμενοι εἴλκον κενάς, μίαν 

δὲ αὐτοῖς ἀνδράσιν εἷλον" τὰς δέ τινας οἱ Μεσσήνιοι, παραβοηϑή- 
δ. ’ 4 - σ Ε] , , ν 

σαντες, καὶ ἐπεσβαίνοντες ξὺν τοῖς ὅπλοις ἐς τὴν ϑάλασσαν καὶ 
ἐπιβάντες, ἀπὸ τῶν καταστρωμάτων μαχόμενοι ἀφείλοντο ἕλκομέ- 

" ᾿ κ - ε , Ε ᾿ Α 

νας ἤδη. ΧΟΙ. ταύτῃ μὲν οὖν οἱ Πελοποννήσιοι ἐκράτουν τὲ καὶ 
» ν 2 ᾿ Ἄφισι ἐΞ ξῖῳον ὦ. - » “Ψ 5.4 τὰς 
ἔφϑειραν τὰς ᾿Α ττικὰς ναῦς " αἱ δὲ εἴκοσι νῆες αὐτῶν αὖ ἀπὸ τοῦ 

“- - - - δεξιοῦ κέρως ἐδίωκον τὰς ἕνδεκα ναῦς τῶν ᾿ϑηναίων, αἷπερ ὑπεξ- 
Ά 

ἔφυγον τὴν ἐπιστροφὴν ἐς τὴν εὐρυχωρίαν. καὶ φϑάνουσιν αὐτοὺς 
- - Ἁ » 

πλὴν μιᾶς νεὼς προχκαταφυγοῦσαι ἐς τὴν Ναύπακτον, καὶ ἴσχουσαι 
ἀντίπρωροι κατὰ τὸ ᾿«Ἵπολλώνιον παρεσκευάζοντο ἀμυνούμενοι, 
" - Α “- ᾿ 

ἣν ἐς τὴν γῆν ἐπὶ σφᾶς πλέωσιν. 2. οἱ δὲ παραγενόμενοι ὕστερον, 
σ Α - -» 

ἐπαιώνιζόν τε ἅμα πλέοντες, ὡς νενικηκότες, καὶ τὴν μίαν ναῦν τῶν 
᾿“Ιϑηναίων τὴν ὑπόλοιπον ἐδίωκε ““ευκαδία ναῦς μία πολὺ πρὸ τῶν 
ΕΣ ν ᾿ Δ κα ν « “- , δι Ὁ δὰ , 

ἄλλων. 3. ἔτυχε δὲ ὁλκὰς ὁρμοῦσα μετέωρος, περὶ ἣν ἡ ᾿“Τττικὴ 
- ᾿ “- , ΄ 5 ΄ ᾽, " ’ 

ναῦς φϑάσασα τῇ “Τ“ευκαδίᾳ διωκούσῃ ἐμβάλλει μέσῃ καὶ καταδύει, 

4. τοῖς μὲν οὖν Πελοποννησίοις γενομένου τούτου ἀπροσδοκήτου τε 

καὶ παρὰ λόγον φόβος ἐμπίπτει" καὶ ἅμα ἀτάκτως διώκοντες διὰ 
τὸ χρατεῖν, αἱ μέν τινες τῶν νεῶν καϑεῖσαι τὰς κώπας ἐπέστησαν 
τοῦ πλοῦ, ἀξύμφορον δρῶντες πρὸς τὴν ἐξ ὀλίγου ἀντεξόρμησιν, 
βουλόμενοι τὰς πλείους περιμεῖναι, αἱ δὲ καὶ ἐς βραχέα ἀπειρίᾳ 
χωρίων ὥκειλαν. ΧΟΙ͂Ι. τοὺς δ᾽ ᾿““ϑηναίους ἰδόντας ταῦτα γι- 

’; ’ " ᾿ ᾽ ᾿ ΄σιξ ’ Ε] ’ 

γνόμενα ϑάρσος τε ἔλαβε, καὶ ἀπὸ ἑνὸς κελεύσματος ἐμβοήσαντες 
σ Ἁ ᾽ ΄ δ. Α , 

ἐπὶ αὐτοὺς ὥρμησαν. οἱ δέ, διὰ τὰ ὑπάρχοντα ἁμαρτήματα καὶ τὴν 
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“ » , 3η“ Α Φ, δ, ἣ δι ΓΑ 
παροῦσαν ἀταξίαν, ὀλίγον μὲν χρόνον ὑπέμειναν, ἔπειτα δὲ ἐτρά- 

8 Α ’ σ Ε] , 5 , ᾿ 

ποντο ἐς τὸν Πάνορμον, Οοϑενπερ ἀνηγάγοντο. 2. ἐπιδιώκοντες δὲ 
δ... 3 -" ᾿ “ ν ΒΩ Ὁ " [2 ν κ 

οἱ ᾿“Ιϑηναῖοι, τάς τὲ ἐγγὺς οὐσας μάλιστα ναῦς ἔλαβον ἕξ, καὶ τὰς 
- , « - “- -“ - 

ἑαυτῶν ἀφείλοντο, ἃς ἐκεῖνοι πρὸς τῇ γῇ διαφϑείραντες τὸ πρῶτον 
. ᾿ ᾿ ᾿ ν 

ἀνεδήσαντο" ἄνδρας τε τοὺς μὲν ἀπέκτειναν, τινὰς δὲ καὶ ἐζώγρησαν. 
3 ιν. 3, κ - ᾽, « " ν « ϑ , ᾿ 

, ἐπὶ δὲ τῆς “ευκαδίας νεὼς, ἢ περι τὴν ὁλκάδα κατέδυ, Τιμοκρά- 
ε ΄ ’ ς ς - , " ς , 

τῆς ὁ “ακεδαιμόνιος πλέων, ὡς ἡ ναῦς διεφϑείρετο, ἔσφαξεν ἑαυτόν 
δ 5 ὦ, 2 ν ’ 4 5 ΄ 3 ε 

καὶ ἐξέπεσεν ἐς τὸν ΝΙαυπαχτίων λιμένα. 4. ἀναχωρήσαντες δὲ οἱ 
- - σ 3 Ἁ 

᾿“΄ϑηναῖοι τροπαῖον ἔστησαν ὅϑεν ἀναγόμενοι ἐκράτησαν, καὶ τοὺς 
Α σ - - ᾿ β " -“ 

νεχροὺς καὶ τὰ ναυάγια ὅσα πρὸς τῇ ἑαυτῶν ἦν ἀνείλοντο, καὶ τοῖς 
2 ΄, ΔΡ..5.,... ὃ, ὩΕῚΝ. ὁ 3 , μν»ἤ } ᾿ ς 
ἐναντίοις τὰ ἐκξείνων ὑπόσπονδα ἀπέδοσαν. ὃ. ἔστησαν δὲ καὶ οἱ 

΄ - ΄ - - « Α - - 

Πελοποννήσιοι τροπαῖον ὡς νενικηκότες, τῆς τροπῆς, ἃς πρὸς τῇ γῇ 
- ’ εἶσ "" « 3 ’ δ ἊΣ Α « ’ ᾿Ὶ 

ναῦς διέφϑειραν" καὶ ἥνπερ ἔλαβον ναῦν, ἀνέϑεσαν ἔπι τὸ “Ῥίον τὸ 
“- -»" δὰ ΑἹ - 

᾿““χαϊκὸν παρὰ τὸ τροπαῖον. Ὁ. μετὰ δὲ ταῦτα, φοβούμενοι τὴν 
ΕΣ Ν - 3 , ; ς ν ἰ 3. ὁ 5 αἾ , 

ἀπὸ τῶν ᾿“ϑηναίων βοήϑειαν, ὑπὸ νύκτα ἐσεπλευσαν ἕς τὸν κύλπον 
σ΄ » Ν ; Α - Κρισαῖον καὶ Κύρινϑον πάντες πλὴν ““ευχαδίων. Τ΄. καὶ οἱ ἐκ τῆς 

Κρήτης ᾿“4ϑηναῖοι ταῖς εἴκοσι ναυσίν, αἷς ἔδει πρὸ τῆς ναυμαχίας 
- »ἬἊἮ Ὁ - 

τῷ Φορμίωνι παραγενέσϑαι, οὐ πολλῷ ὕστερον τῆς ἀναχωρήσεως 
᾿ - - “- Ν ’ 

τῶν νεῶν ἀφικνοῦνται ἐς τὴν Ναΐίπακτον. καὶ τὸ ϑέρος ἐτελεύτα. 
-“ ΄ Α χ' -“ 

ΧΟΠΙ. Πρὶν δὲ διαλῦσαι τὸ ἐς Κόρινϑόν τε καὶ τὸν Κρισαῖον 
’ ΕΣ - ’ « - Ν ε ’, Ν « 

κόλπον ἀναχωρῆσαν ναυτικόν, ὁ Κνῆμος καὶ ὁ Βρασίδας καὶ οἱ 

ἄλλοι ἄρχοντες τῶν Πελοποννησίων, ἀρχομένου τοῦ χειμῶνος, 
5 [ ΄ δ .} - - - - 

ἐβούλοντο διδαξάντων Μεγαρέων ἀποπειρᾶσαι τοῦ Πειραιῶς τοῦ 
- μ᾿ Ἁ , Α 

λιμένος τῶν ᾿“ϑηναίων. ἦν δὲ ἀφύλακτος καὶ ἄκλῃστος εἰκότως, 

διὰ τὸ ἐπικρατεῖν πολὺ τῷ ναυτικῷ. 2. ἐδόκει δὲ λαβόντα τῶν ναυ- 
- Αν ς Ἁ 8, - -" 

τῶν ἕκαστον τὴν κώπην καὶ τὸ ὑπηρέσιον καὶ τὸν τροπωτῆρα πεζῇ 
ἰέναι ἐκ Κορίνϑου ἐπὶ τὴν πρὸς ᾿“ϑήνας ϑάλασσαν, καὶ ἀφικομέ- 
νους κατὰ τάχος ἐς Μέγαρα, καϑελκύσαντας ἐκ ΝΜισαίας τοῦ νεω- 

- - " ΄ “ 

οίου αὐτῶν τεσσαράκοντα ναῦς, αἱ ἔτυχον αὐτόϑι οὖσαι, πλεῦσαι 
52) ϑιὼ 8 " δὼ » , ν Ἵ 4 ΕἸ 

εὐθὺς ἐπὶ τὸν Πειραιᾶ " ὃ. οὔτε γὰρ ναυτικὸν ἣν προφυλάσσον ἐν 
»»» ΓΝ ΠΡ ὙΥῸῚ ΄ » , ᾽ν « ᾿ ’ ᾽ς 

αὐτῷ οὐδέν; οὔτε προσδοκία οὐδεμία μὴ ἂν ποτὲ οἱ πολέμιοι ἕξα- 
κ᾿ - ᾿- ἧς 

πιναίως οὕτως ἐπιπλεύσειαν, ἐπεὶ οὐδ᾽ ἀπὸ τοῦ προφανοῦς τολμῆ- 
ν ’ “ " 

σαι ἂν καϑ' ἡσυχίαν, οὐδὲ εἰ διενοοῦντο, μὴ οὐκ ἂν προαισϑέσϑαι. 
« ᾿ “ ΄ ΄ Α 

4. ὡς δὲ ἔδοξεν αὐτοῖς, καὶ ἐχώρουν εὐθύς." καὶ ἀφικόμενοι νυχτὸς 
- ΄ -" " ν δ: 

καὶ καϑελκύσαντες ἐκ τῆς Νισαίας τὰς ναῦς ἔπλεον ἐπὶ μὲν τὸν 
ΞΞ - ᾿, Α ; , 

Πειραιᾶ οὐκέτι, ὥσπερ διενοοῦντο, καταδείσαντες τὸν κίνδυνον, καί 
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Ε - Α Ἁ - - 

τις καὶ ἄνεμος λέγεται αὐτοὺς κωλῦσαι, ἐπὶ δὲ τῆς «Σαλαμῖνος τὸ 
΄ - ν - 

ἀκρωτήριον τὸ πρὸς Μέγαρα ὁρῶν᾽ καὶ φρούριον ἐπ᾿ αὐτοῦ ἦν 
- - ᾿ - »ὝἭ - - 

καὶ νεῶν τριῶν φυλακὴ τοῦ μὴ ἐσπλεῖν Μῆεγαρεῦσι μηδ᾽ ἐχπλεῖν 
- Ν 

μηδέν. τῷ τὸ φρουρίῳ προσέβαλον καὶ τὰς τριήρεις ἀφείλκυσαν 
κενάς, τήν τὲ ἄλλην Σαλαμῖνα ἀπροσδοκήτοις ἐπιπεσόντες ἐπόρ- 

᾿ ᾿ 

ϑουν. ΧΟΙ͂Υ. ἐς δὲ τὰς ᾿ϑήνας φρυκτοί τὲ ἤροντο πολέμιοι, 
καὶ ἔχπληξις ἐγένετο οὐδεμιᾶς τῶν κατὰ τὸν πόλεμον ἐλάσσων. 

- » - 

οἱ μὲν γὰρ ἐν τῷ ἄστει ἐς τὸν Πειραιᾶ ᾧοντο τοὺς πολεμίους ἐσπε- 

πλευχέναι ἤδη, οἱ δ᾽ ἐν τῷ Πειραιεῖ τήν τε Σαλαμῖνα ἠρῆσϑαι 
Α -“ “ »- σ » 

ἐνόμιζον καὶ παρὰ σφᾶς ὅσον οὐκ ἐσπλεῖν αὐτούς" ὅπερ ἄν, εἰ 
΄ - δ ν " 

ἐβουλήϑησαν μὴ-κατοχνῆσαι, ῥᾳδίως ἂν ἐγένετο, καὶ οὐκ ἂν ἄνεμος 
σ Ἁ -» 

ἐκώλυσε. ὦ. βοηϑήσαντες δὲ ἅμ ἡμέρᾳ πανδημεὶ οἱ ᾿“ϑηναῖοι ἐς 
“« » Ξᾷ “ 

τὸν Πειραιᾶ ναῦς τὲ καϑεῖλκον καὶ ἐσβάντες κατὰ σπουδὴν καὶ 
- ’, - Ν ν νὰ δι Α » Γ - 

πολλῶ ϑορύβῳ ταῖς μὲν ναυσὶν ἐπι τὴν «Σαλαμῖνα ἔπλεον, τῷ 
-" Ἁ - - ’ ᾿ ΄ 

πεζῷ δὲ φυλακὰς τοῦ Πειραιῶς καϑίσταντο. 3. οἱ δὲ Πελοποννή- 
΄ 4 Α ’ ; - - Α 

σιοι ὡς ἤσϑοντο τὴν βοήϑειαν, καταδραμόντες τῆς «Σαλαμῖνος τὰ 
Ν ΕῚ ΄ ἣν ᾽, “- - 

πολλὰ καὶ ἀνϑρώπους καὶ λείαν λαβόντες καὶ τὰς τρεῖς ναῦς ἐκ 

τοῦ Βουδόρου τοῦ φρουρίου κατὰ τάχος ἐπὶ τῆς Νισαίας ἔπλεον" 
Υ̓ . σ Ν «ε “ Ε] " " , - Α 

ἔστι γὰρ ὅ,τι καὶ αἱ νῆες αὐτοὺς διὰ χρόνου καϑελκυσϑεῖσαι καὶ 
54" Δ ν᾿ ἐ ᾽ , Ν ΕῚ ν , , ϑε: 4 

οὐδὲν στέγουσαι ἐφόβουν. ἀφικόμενοι δὲ ἐς τὰ έγαρα πάλιν ἐπὶ 

τῆς Κορίνϑου ἀπεχώρησαν πεζοί" 4. οἱ δ᾽ ̓ “΄ϑηναῖοι οὐκέτι κατα- 
, " ΄“« -" 5 ’ ᾿ Ξ ’ ν  ἧ 

λαβόντες πρὸς τῇ «Σαλαμῖνι ἀπέπλευσαν καὶ αὐτοί" καὶ μετὰ 
-“ " σ - - - - 

τοῦτο φυλαχὴν ἅμα τοῦ Πειραιῶς μᾶλλον τὸ λοιπὸν ἐποιοῦντο 
’ ᾽ 4 ΓΝ ς 35 ’ 

λιμένων τὲ κλῇσξει κἀν τῇ ἄλλῃ ἐπιμελείᾳ, 
«, ι . » ᾿ , - “ ῃ " 

ΧΟΥ͂. Ὑπὸ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους, τοῦ χειμῶνος τούτου ἀρ- 

χομένου, Σιτάλκης ὁ Τήρεω, ᾿Οδρύσης, Θρᾳκῶν βασιλεύς, ἐστράτευ- 
Ἁ , Α ΑῚ 

σὲν ἐπὶ Περδίκκαν τὸν ᾿Αλεξάνδρου, Μακεδονίας βασιλέα, καὶ ἐπὶ 
Ν ᾿ ’ ΄ 

“Χαλκιδέας τοὺς ἐπὶ Θράκης, δύο ὑποσχέσεις, τὴν μὲν βουλόμενος 
3 Ἂχ " ᾿ ΠΣ Ὕ - σ᾽ Ἧ , 3... “ὦ 

ἀναπρᾶξαι, τὴν δὲ αὐτὸς ἀποδοῦναι. 2. ὁ τε γὰρ Περδίκκας αὐτῷ 
« ’ ΘΓ, 2 τ- « , 2 Ε . “- 

ὑποσχόμενος, εἰ ᾿“Ιϑηναίοις τε διαλλάξειεν ἑαυτόν, κατ᾽ ἀρχὰς τῷ 
, , , , Ἁ 3 " Ε] “ ’ 

πολέμῳ πιεζόμενον, καὶ (βίλιππον τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, πολέμιον 
Ν ’ « » Ι] " 

ὄντα, μὴ καταγάγοι ἐπὶ βασιλείᾳ, ἃ ὑπεδέξατο οὐκ ἐπετέλει" τοῖς τὸ 
᾿ . ΄ σ - " 4 

᾿ϑηναίοις αὐτὸς ὡμολογήκει, ὅτε τὴν ξυμμαχίαν ἐποιεῖτο, τὸν ἐπὶ 
Θρῴκης Χαλκιδικὸν πόλεμον καταλύσειν. 8. ἀμφοτέρων οὖν ἕνεκα 

Ἀ ΕΠ ΕῚ - ᾿ ’ὔ , «" ΕῚ ΄ « δ Ὁ 

τὴν ἔφοδον ἐποιεῖτο, καὶ τόν τὲ (θιλίππου υἱὸν ᾿Αμύνταν ὡς ἐπὶ 
᾽, - ’ Ύ Α “ 3 ’, ’ «α 

βασιλείᾳ τῶν ῆπακεδόνων ἢγ8, καὶ τῶν ᾿ϑηναίων πρέσβεις, οἵ 



118 ΘΟΥΚΥΔΙΖΔΟΥ͂ ΞΥΓΙΡΑΦΗΣ. 

» , ’ σ ..χ Ὁ Φ σ Ξ » ν" ν 

ἔτυχον παρόντες τούτων ἕνεκα, καὶ ἡγεμόνα ““γνωνα" ἔδει γὰρ καὶ 
" Ε] ’ , ΑἉ «Ψ « ’ ΟΜΕῚ ἣ, 

τοὺς ᾿4ϑηναίους ναυσί τε καὶ στρατιᾷ ὡς πλείστῃ ἐπὶ τοὺς Χαλ- 
- - -" 

κιδέας παραγενέσϑαι. ΧΟΥ. ἀνίστησιν οὖν ἐκ τῶν ᾿Οδρυσῶν 
- Ἁ - ἢ - 

ὁρμώμενος, πρῶτον μὲν τοὺς ἐντὸς τοῦ “ἵμου τε ὕρους καὶ τῆς 
- σ “ ᾿ς 

“Ῥοδύόπης Θρᾷκας, ὅσων ἦρχε μέχρι ϑαλάσσης, ἐς τὸν Εὐξεινόν τὲ 
᾽, " ᾿ « ’ μ᾿ , ς ΄ ᾿ α , 

πόντον καὶ τὸν Ἑλλήσποντον, ἔπειτα τοὺς ὑπερβάντι «ἵἷμον Γέτας, 
, - " - 

καὶ ὅσα ἄλλα μέρη ἐντὸς τοῦ" Ἴστρου ποταμοῦ πρὸς ϑάλασσαν 
- Α - ς ’ [2 ’ ὁ Ἂν. ἢ 2 « ; Ν 

μᾶλλον τὴν τοῦ Εὐξείνου πόντου κατῴκητο᾽ εἰσι δ΄ οἱ Γέται καὶ 
’ σ - " , 

οἱ ταύτῃ, ὅμοροί τε τοῖς ΣΣκύϑαις καὶ ὁμόσκευοι, πάντες ἱπποτοξό- 
, ᾿Ὶ ν “- 3 “. - δ - 5 

σαι. ὦ. παρεκάλει δὲ καὶ τῶν ὀρεινῶν Θρᾳκῶν πολλοὺς τῶν αὖ- 

τονόμων καὶ μαχαιροφόρων, οἱ 4οι καλοῦνται, τὴν ἹῬοδόπην οἱ 
- 5 “- Ἁ , ν «΄ἠ ΜΝ «ε ᾿" 9 Α 

πλεῖστοι οἰκοῦντες" καὶ τοὺς μὲν μισϑῷ ἔπειϑεν, οἱ δ᾽ ἐϑελονται 
κα 3.» δ Ὁ ἾΒΑΝ ἃ “«, Α , Ἁ 

ξυνηκολούϑουν. 3. ἀνίστη δὲ καὶ ᾿4γριᾶνας καὶ «ΤἸαιαίους καὶ 
" σ " " 13 μ Ὲ ΟῚ πὰ “ Ε} “ ι 
ἄλλα ὁσὰ ἔϑνη Παιονικὰ ὧν ἡρχε᾽ αὶ ἔσχατοι τῆς ἀρχης οὔτοι 

ἦσαν μέχρι Γρααίων Παιόνων καὶ τοῦ Στρυμόνος ποταμοῦ, ὃς ἐκ 
“- , " Ἂ , οὶ ἔξ... «,» ΑΚ ΦΥ, ς 

τοῦ Σκομίου ὄρους διὰ Γρααίων καὶ ““αϊαίων ῥεῖ, οὐ ὡρίζετο ἡ 
» ᾿ 

ἀρχὴ τὰ πρὸς Παίονας αὐτονόμους ἤδη. 4. τὰ δὲ πρὸς Τριβαλλούς, 
- σ ν - -" 

καὶ τούτους αὐτονόμους, Τρῆρες ὥριζον καὶ Τιλαταῖοι" οἰκοῦσι 
Έ “ . 

δ᾽ οὗτοι πρὸς βορέαν τοῦ Σκομίου ὄρους καὶ παρήκουσι πρὸς ἡλίου 
΄ ’ »» » - .« “ ὦ τ Ε -»ν» σ 

δύσιν μέχρι τοῦ ᾿Οσκίου ποταμοῦ. ῥεῖ δ᾽ οὗτος ἕκ τοῦ ὃρους 0ϑὲν»- 
᾿Ὺς ’ Ἁ εσ " δ' ὧν Ν » οὗ ; 

περ καὶ ὁ ΝΝέστος καὶ ὁ Ἔβρος" ἔστι δὲ ἔρημον τὸ ὃρος καὶ μέγα, 

ἐχόμενον τῆς Ἱοδόπης. ΧΟΥ͂ΠΙ. ἐγένετο δὲ ἡ ἀρχὴ ἡ ̓ Οδρυσῶν 
μέγεϑος, ἐπὶ μὲν ϑάλασσαν καϑήκουσα, ἀπὸ ᾿Α΄βδήρων πόλεως ἐς 
τὸν Εὔξεινον πόντον τὸν μέχρι Ἴστρου ποταμοῦ" αὕτη περίπλους 

- ΄ δ - 

ἐστὶν ἡ γῆ τὰ ξυντομώτατα, ἢν ἀεὶ κατὰ πρύμναν ἱστῆται τὸ 
πνεῦμω, νηὶ στρογγύλῃ τεσσάρων ἡμερῶν καὶ ἴσων νυκτῶν" ὁδῷ δὲ 

Α ΄ 3 8 } ΄ ᾽ » 8 ᾿, « -" 

τὰ ξυντομώτατα ἐξ ᾿Α΄βδήρων ἐς Ἴστρον ἀνὴρ εὔζωνος ἑνδεκαταῖος 
» Ἁ ᾿Ὶ Α ΄ ’ τ ᾽ » Ἁ Ε] ᾿ 

τελεῖ. ὦ. τὰ μὲν πρὸς ϑάλασσαν τοσαύτῃ ἣν" ες ἤπειρον δὲ ἀπὸ 
, Ε] , " δ ΑΝ, ᾿Ὶ τ' ; ’ " Α 

Βυζαντίου ἐς “ἜἝαιαίους καὶ ἐπὶ τὸν Στρυμόνα, ταὐτῃ γὰρ διὰ 
΄’ 3 Ν ’ » ΒΟΥ « - Ε] ν 3 “ - 

πλείστου ἀπὸ ϑαλάσσης ἄνω ἐγίγνετο, ἡμερῶν ἀνδρὶ εὐζώνῳ τριῶν 
καὶ δέκα ἀνύσαι. 9. φόρος τὸ ἐκ πάσης τῆς βαρβάρου καὶ τῶν 

΄ σ - 

“Ἑλληνίδων πόλεων, ὅσον προσῆξαν ἐπὶ “ΣΣεύϑου, ὃς ὕστερον Σιτάλ- 
κου βασιλεύσας πλεῖστον δὴ ἐποίησε, τετρακοσίων ταλάντων ἀργυ- 

Γι ᾿ - 

ροίου μάλιστα δύναμις, ἃ χρυσὸς καὶ ἄργυρος εἴη" καὶ δῶρα οὐκ 
͵ - " 

ἐλάσσω τούτων χρυσοῦ τε καὶ ἀργύρου προσεφέρετο, χωρὶς δὲ ὅσα 
« ἕ;: ᾿ - , - 

ὑφαντά τὸ καὶ λεῖα, καὶ ἡ ἄλλῃ κατασκευή, καὶ οὐ μόνον αὐτῷ, 
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. Α » Ἁ - ἀλλὰ καὶ τοῖς παραδυναστεύουσί τε καὶ γενναίοις ᾿Οδρυσῶν. Δ. 
΄ ν Ε] - -“ 

κατεστήσαντο γὰρ τοὐναντίον τῆς Περσῶν βασιλείας τὸν νόμον, 
δὲ ᾿ -" 4 - Χ 

ὄντα μὲν καὶ τοῖς ἄλλοις Θρᾳξί, λαμβάνειν μᾶλλον ἢ διδόναι, καὶ 
ΞΡ " ϑ᾽ Χ -» αἴσχιον ἦν αἰτηϑέντα μὴ δοῦναι ἢ αἰτήσαντα μὴ τυχεῖν" ὅμως δὲ 

, - - - 

κατὰ τὸ δύνασϑαι ἐπὶ πλέον αὐτῷ ἐχρήσαντο" οὐ γὰρ ἦν πρᾶξαι 
- σ " “ 

οὐδὲν μὴ διδόντα δῶρα. ὅ. ὥστε ἐπὶ μέγα ἦλϑεν ἡ βασιλεία ἰσχύος. 
Ἂν ἌΝ “ ἊΣ “- 

τῶν γὰρ ἐν τῇ Εὐρώπῃ ὅσαι μεταξὺ τοῦ ᾿Ιονίου κόλπου καὶ τοῦ 
Εὐξείνου πόντου μεγίστη ἐγένετο χρημάτων προσόδῳ καὶ τῇ ἄλλῃ 
"ὃ ’ Ὁ} δὲ ’ Α - λ 79. λὶ ὃ ; .. 

εὐδαιμονίᾳ, ἰσχύι δὲ μάχης καὶ στρατοῦ πλήϑει πολὺ δευτέρα μετὰ 
᾿ » θ , δὲ ἡδν »- “ ᾽ σ τὺ 3 - 

τὴν Σκυϑῶν. 0. ταύτῃ δὲ ἀδύνατα ἐξισοῦσϑαι οὐχ ὅτι τὰ ἐν τῇ 
Εὐρώπῃ, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐν τῇ ᾿ΑΙσίᾳ ἔϑνος ἕν πρὸς ἕν οὐκ ἔστιν ὅ,τι 
δυνατὸν Σχύϑαις ὁμογνωμονοῦσι πᾶσιν ἀντιστῆναι. οὐ μὴν οὐδ᾽ 
Ε ΑΝ » 3 Ἷ Ν ’ Α - ’ "ἢ φ δ 

ὃς τὴν ἄλλην εὐβουλίαν καὶ ξύνεσιν περὶ τῶν παρύντων ἐς τὸν βίον 
“ - ν ΄ - 

ἄλλοις ὁμοιοῦνται. ΧΟΥ͂ΠΙ. Σιτάλκης μὲν οὖν βασιλεύων χώρας 
Ν - - γ τοσαύτης παρεσκευάζετο τὸν στρατόν. καὶ ἐπειδὴ αὐτῷ ἑτοῖμα ἦν, 

ἄρας ἐπορεύετο ἐπὶ τὴν Μακεδονίαν πρῶτον μὲν διὰ τῆς αὑτοῦ 
᾽ - » κ᾿ , ».,» " ΄» ᾿ , 
ἀρχῆς, ἔπειτα διὰ Κερκίνης ἐρήμου ρους, ὁ ἐστι μεϑόριον Σίντων 

Ἷ ’ὔ; » Ν » γ - “- « - εἉ«Ἁ “} ΕῚ 4 

καὶ ΠῺαιόνων" ἑπορεύξτο δὲ δι᾿ αὐτοῦ τῇ ὁδῷ ἣν πρότερον αὐτὸς 
» , κ . σ [ ,νΝ ΄ ᾽ , ᾿ 
ἐποιήσατο τεμὼν τὴν ὕλην, ὅτε ἐπὶ Παίονας ἐστράτευσε. 2. τὸ 

τ πῦρ ΔΝ 
δὲ ὅρος ἐξ ᾿Οδρυσῶν διιόντες ἐν δεξιᾷ μὲν εἶχον Παίονας, ἐν ἀρι- 

στερᾷ δὲ Σίντους καὶ Μαίδους. διελϑόντες δὲ αὐτὸ ἀφίκοντο ἐς 
κ Ν ’ ’ ᾿ » “- 5 ᾿, Ἁ 

Ζόβηρον τὴν Παιονικήν. 9. πορενομένῳ δὲ αὐτῷ ἀπεγίγνετο μὲν 

οὐδὲν τοῦ στρατοῦ εἰ μή τι νόσῳ, προσεγίγνετο δέ" πολλοὶ γὰρ τῶν 
αὐτονόμων Θρᾳκῶν ἀπαράκλητοι ἐφ᾽ ἁρπαγὴν ἠκολούϑουν, ὥστε 

τὸ πᾶν πλῆϑος λέγεται οὐκ ἔλασσον πεντεκαίδεκα μυριάδων γενέ- 
Ἁ Ἕ Α ᾿ , Ἁ ἢ ’ εὖ ΄ 

σϑαι 4. καὶ τούτου τὸ μὲν πλέον πεζὸν ἦν, τριτημόριον δὲ μά- 
λιστα ἱππικόν. τοῦ δ᾽ ἱππικοῦ τὸ πλεῖστον αὐτοὶ ᾿Οδρύσαι παρεί. 

- Α -" 

χοντο καὶ μετ αὐτοὺς Γέται. τοῦ δὲ πεζοῦ οἱ μαχαιροφύροι μαχι- 
- ΄ ’ ᾿Ὶ 

μώτατοι μὲν ἦσαν οἱ ἐκ τῆς ἹΡοδόπης αὐτόνομοι καταβάντες, ὁ δὲ 
ἄλλος ὅμιλος ξύμμικτος πλήϑει φοβερώτατος ἠκολούϑει. ΧΟΙΧ, 

- σ 

ξυγηϑροίζοντο οὖν ἐν τῇ Δοβήρῳ καὶ παρεσκευάζοντο, ὅπως κατὰ 
Αι 3 - Ε 5 ’ , - ς , 

κορυφὴν ἐσβαλοῦσιν ἐς τὴν κάτω Μακεδονίαν, ἧς ὁ Περδίκκας 
- ν ν Ν Α - 

ἦρχε. 2. τῶν γὰρ Μακεδόνων εἰσὶ καὶ “Τυγκησταὶ καὶ ᾿Ελειμιῶται 
“ «ὦ, ΠΣ 5» , α , , 5» , 4, ε ’ 

καὶ ἄλλα ἔϑνη ἐπάνωϑεν, ἃ ξύμμαχα μέν ἐστι τούτοις καὶ ὑπήκοα, 
᾿ ’ Α . - 

βασιλείας δ᾽ ἔχει καϑ' αὑτά. 3. τὴν δὲ παρὰ ϑάλασσαν νῦν Μα- 
, « ’ - 

κεδονίαν ᾿““λέξανδρος ὁ Περδίκκου πατήρ, καὶ οἱ πρόγονοι αὐτοῦ 
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Ν᾿ ὯΝ 5 » " 3- Κ “ 3 , Α 
Τημενίδαι, τὸ ἀρχαῖον ὄντες ἐξ "“ίργους, πρῶτον ἐκτήσαντο, καὶ 
Ε] 7 εἰ ’ ΄ ᾽ ᾿ , ’ «σ΄ 

ἐβασίλευσαν, ἀναστήσαντες μάχῃ ἕκ μὲν Περίας Πίεξρας, οἵ υστε- 
οὴΣ ι ν , ’ ; » ’ Ἄν 

ρον ὑπὸ τὸ ΠΙἊάγγαιον πέραν «Φτρυμόνος ῷκησαν Φάγρητα καὶ ἄλλα 
" Α “-“ “- -»" 

χωρία" καὶ ἔτι καὶ νῦν Πιερικὸς κόλπος καλεῖται ἡ ὑπὸ τῷ 11α- 
, ᾿ , ΓΑ͂Ν 5 Α - ΄ , , 

γαίῳ πρὸς ϑάλασσαν γῆ ἐκ δὲ τῆς Βοττίας καλουμένης Βοττιαί- 
-» - - Ν 

ους, οἱ νῦν ὅμοροι Χαλκιδέων οἰκοῦσι" 4. τῆς δὲ Παιονίας παρὰ τὸν 
᾽ .-.»"» ᾿ ’, μ ἣ , » ᾿ 

«ξιὸν ποταμὸν στενήν τινὰ καϑήκουσαν ἄνωϑεν μέχρι Πέλλης καὶ 
9 λ ’ μ 3 , Ἁ δ , "4“.5 - ,ὔ ΦΙ [ δ ΓΜ. 

αλάσσης ἐκτήσαντο, καὶ πέραν «““ξιοῦ μέχρι Στρυμόνος τὴν υγ- 
’ [) - 5 ΄ 

δονίαν καλουμένην ᾿Ηδῶνας ἐξελάσαντες νέμονται. ὅ. ἀνέστησαν 
᾿ Δὸν - - Ε] , , ΕἸ , ἥ « ᾿ Ν 

δὲ καὶ ἐκ τῆς νῦν Εορδίας καλουμένης ᾿Εύρδους, ὧν οἱ μὲν πολλοὶ 
- ΄ Α 2 2 “ Α, ’ ’ 3, 3 

ἐφϑάρησαν, βραχν δέ τι αὐτῶν περὶ (φύσκαν κατῴχκηται, καὶ ἐξ 
- ν ΄ κ -“ 2 - 

᾿“λμωπίας ᾿᾿Αλμῶπας. 0. ἐκράτησαν δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἐϑνῶν 
« ἿΣ τ « . “- "» " , « - Ν 

οἱ Μακεδόνες οὗτοι, ἃ καὶ νῦν ἔτι ἔχουσι, τὸν τὲ ᾿ νϑεμοῦντα καὶ 
- ᾿ 

Τρηστωνίαν καὶ Βισαλτίαν καὶ Μακεδόνων αὐτῶν πολλήν. τὸ δὲ 
» Ν 

ξύμπαν Μακεδονία καλεῖται καὶ Περδίκκας ᾿Αλεξάνδρου βασιλεὺς 
- τ σ ΄ 

αὐτῶν ἣν ὅτε Σιτάλκης ἐπῇει. 
ΤΡῬΕῚ Ἅ ἐφ - - 

Ο. Καὶ οἱ μὲν Μακεδόνες οὗτοι ἐπιόντος πολλοῦ στρατοῦ, 

ἀδύνατοι ὄντες ἀμύνεσϑαι, ἔς τὸ τὰ καρτερὰ καὶ τὰ τείχη, ὅσα 
Ρὰ » “- ΄ Ε ΄, ἢ ᾿ ᾽ ΄ ᾽ νι. 
ἤν ἐν τῇ χώρᾳ ἐσεκομίσϑησαν. Φ. ἣν δὲ οὐ πολλά, ἀλλὰ ὕστερον 
᾽ , « 7 «ν " ’ " “ » 5 

«Ἵρχέλαος ὁ Περδίκκου υἱὸς βασιλεὺς γενόμενος, τὰ νῦν ὄντα ἐν 
- , 2 ΄ δ ᾿ γ ’ ο ᾿ " ΄ 

τῇ χώρᾳ ῳκοδόμησε, καὶ ὁδοὺς εὐϑείας ἔτεμε καὶ τάλλα διεκόσμησε, 
" σ - - 

τά τε κατὰ τὸν πόλεμον ἵπποις καὶ ὅπλοις καὶ τῇ ἄλλῃ παρασκευΐ 
Ὦ ’ ᾿ - ᾽ - ᾿ 

κρείσσονι ἢ ξύμπαντες οἱ ἄλλοι βασιλῆς ὀκτὼ οἱ πρὸ αὐτοῦ γενόμε- 
᾿ ᾿ - - - ΄ - 

νοι. ὃ. ὁ δὲ στρατὸς τῶν Θρᾳκῶν ἐκ τῆς 4οβήρου ἐσέβαλε πρῶ- 
ΕΣ ΄ 

τον μὲν ἐς τὴν Φιλίππου πρότερον οὖσαν ἀρχήν, καὶ εἷλεν 
᾽ ΄ ν 

Εἰδομένην μὲν κατὰ κράτος, Γορτυνίαν δὲ καὶ ᾿Α“ταλάντην καὶ 
» " ’ « ’ ν Ἁ 3 ’ ’, - 

ἄλλα ἅττα χωρία ὁμολογίᾳ, διὰ τὴν ᾿Αμύντου φιλίαν προσχωροῦ»- 
- , «᾿ ’, - Υ Α ΘΓ ᾿, , 

τὰ τοῦ Φιλίππου υἱέος παρόντος Πἰύρωπον δὲ ἐπολιόρκησαν μέν, 
» " ᾿ , ,, 

ἑλεῖν δὲ οὐκ ἐδύναντο. 4. ἔπειτα δὲ καὶ ἐς τὴν ἄλλην Μακεδονίαν 
Ε] ΄ ᾿ 5 3 - , " κ»» 5ε " ν , 

προὐχώρει τὴν ἕν ἀριστερᾷ Π]|ὲλλης καὶ Κύῤῥου. ἔσω δὲ τούτων 
2 , ’ ᾿ ’ 3 3 ; 2 , ᾽ 

ἐς τὴν Βοττιαίαν καὶ ]Πιερίαν οὐκ ἀφίκοντο, ἀλλὰ τήν τὸ Π7υγ- 
4 Α - ΄ 

δονίαν καὶ Γρηστωνίαν καὶ ᾿αἰνϑεμοῦντα ἐδήουν. ὅ. οἱ δὲ Πακε- 
᾿ - , 5φῳωδλ “- ᾽ ΄ υ Ἁ 

δόνες πεζῷ μὲν οὐδὲ διενοοῦντο ἀμύνεσϑαι, ἵππους δὲ προσμε- 
᾿ » " Γ ᾿Ξ , 

ταπεμψάμενοι ἀπὸ τῶν ἄνω ξυμμάχων», ὅπη δοκοῖ, ὀλίγοι πρὸς 
᾿ διὰ ᾽ " Ω - - δὲ αὐ ᾿ 

πολλοὺς ἐσέβαλλον ἕς τὸ στράτευμα τῶν Θρᾳκῶν. 0. καὶ ἢ μὲν 
ν Ν ᾿ 

προσπέσοιεν, οὐδεὶς ὑπέμενεν ἄνδρας ἱππέας τε ἀγαϑοὺς καὶ 
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Ἁ κ 

τεϑωρακισμένους, ὑπὸ δὲ πλήϑους περικλῃόμενοι αὑτοὺς πολλα- 
- σ 

πλασίῳ τῷ ὁμίλῳ ἐς κίνδυνον καϑίστασαν᾽ ὥστε τέλος ἡσυχίαν 

ἤγον, οὐ νομίζοντες ἱκανοὶ εἶναι πρὸς τὸ πλέον κινδυνεύειν. 
-Ἅ - τ 

ΟΙ. ὁ δὲ Σιτάλκης πρός τὲ τὸν Περδίκκαν λόγους ἐποιεῖτο ὧν 
Ν -“ “- -» 

ἕνεκα ἐστράτευσε καὶ ἐπειδὴ οἱ ᾿ΑΙϑηναῖοι οὐ παρῆσαν ταῖς 
- Α , σ - " 

ναυσίν, ἀπιστοῦντες αὐτὸν μὴ ἥξειν, δῶρά τε καὶ πρέσβεις ἔπεμ- 

ψαν αὐτῷ, ἔς τε τοὺς Χαλκιδέας καὶ Βοττιαίους μέρος τι τοῦ στρα- 
- Ν ΄ ΄ - 

τοῦ πέμπει, καὶ τειχήρεις ποιήσας ἐδήου τὴν γῆν. 2. καϑημένου 
- ᾿ - 

δ᾽ αὐτοῦ περὶ τοὺς χώρους τούτους, οἱ πρὸς νότον οἰκοῦντες 
, ᾿ ΄ " ς΄» ς ΄ - " ε 

Θεσσαλοί, καὶ αγνητες καὶ οἱ ἄλλοι ὑπήκοοι Θεσσαλῶν, καὶ οἱ 
, ἐς κω σ. 5 ᾿ 2 Ἁ Ν ΤΑῚ - « 

μέχρι Θερμοπυλῶν Ελληνὲες ἐφοβήϑησαν μὴ καὶ ἐπὶ σφᾶς ὃ στρα- 
ι ΝῚ ἄς ἡ Α Α 

τὸς χωρήσῃ, καὶ ἕν παρασκευῇ ἦσαν. ὃ. ἐφοβήϑησαν δὲ καὶ οἱ 
,ὔ ΄ ν ἴ, “- σ δι “Γ᾿ -“ πέραν «Στρυμόνος πρὸς βορέαν Θρᾷκες, ὅσοι πεδία εἶχον, Παναῖοι 
τ 5 Ὁ κι “- Ν -" ᾽ ’ 2 δὲν ’ 

καὶ ᾿Οδόμαντοι καὶ Ζρῶοι καὶ 4ερσαῖοι" αὐτόνομοι δ᾽ εἰσί πάντες. 

4, παρέσχε δὲ λόγον καὶ ἐπὶ τοὺς τῶν ᾿α΄ϑηναίων πολεμίους 
Ἔλ. Εὶ ι Εν ᾧ ἈΓΕῈ ὑὔας Ψ'."δ ᾿ , ἕξ 4 δ }."᾿ 

ηνας, μὴ ὑπὶ αὐτῶν ἀγόμενοι κατὰ τὸ ξυμμαχικὸν καὶ ἐπὶ 
- ͵ ε Α ,- Ἁ Α ϑ 

σφᾶς χωρήσωσιν. ὅ. ὁ δὲ τήν τε Χαλκιδικὴν καὶ Βοττικὴν καὶ 
, σ ᾿ » “« . 

Μακεδονίαν ἅμα ἐπέχων ἔφϑειρε, καὶ ἐπειδὴ αὐτῷ οὐδὲν ἐπβάσσετο 
ἢ ον - - 

ὧν ἕνεκα ἐσέβαλε καὶ ἡ στρατιὰ σῖτόν τε οὐκ εἶχεν αὐτῷ καὶ ὑπὸ 
- 5 ’, 5» ’ « Α - [ 

χειμῶνος ἑταλαιπῶρει, ἀναπείϑεται ὑπὸ «ΣΣεύϑου τοῦ Σπαρδᾶάκου, 
χὃ λ ὃ ΔΝ Α , 9 « Ἁ ὃ , σ ᾽ Ε] ’ὔ 

ἀδελφιδοῦ ὄντος καὶ μέγιστον μεϑ᾽ αὑτὸν δυναμένου, ὥστ᾽ ἐν τάχϑι 
ἀπελϑεῖν. τὸν δὲ Σεύϑην κρύφα Περδίκκας ὑποσχόμενος ἀδελφὴν 

ἘπΑὶ ττῷ τ ἊΨ “ ν 
ἑαυτοῦ δώσειν καὶ χρήματα ἐπὶ αὐτῇ προσποιεῖται. 0. καὶ ὁ μὲν 

ν Α ΄ ᾿ ΄ ᾽΄ " ᾿ 

πεισϑεὶς καὶ μείνας τριάκοντα τὰς πάσας ἡμέρας, τούτων δὲ ὀκτὼ 
- - - “ 

ἐν Χαλκιδεῦσιν, ἀνεχώρησε τῷ στρατῷ κατὰ τάχος ἐπ᾽ οἴκου " 

Περδίκκας δὲ ὕστερον «ΣΣτρατονίκην τὴν ἑαυτοῦ ἀδελφὴν δίδωσι 
“Σεύϑῃ, ὥσπερ ὑπέσχετο. τὰ μὲν οὖν κατὰ τὴν Σιτάλκου στρατείαν 

σ 

οὕτως ἐγένετο. 
ΟἿΙ. Οἱ δὲ ἐν Ναυπάκτῳ ᾿Αϑηναῖοι τοῦδε τοῦ χειμῶνος, 

ἐπειδὴ τὸ τῶν Πελοποννησίων ναυτικὸν διελύϑη, Φορμίωνος 

ἡγουμένου ἐστράτευσαν, παραπλεύσαντες ἐπὶ ᾿Αστακοῦ καὶ ἀπο- 
- Α 

βάντες, ἐς τὴν μεσόγειαν τῆς ᾿Α΄ἰκαρνανίας τετρακοσίοις μὲν ὁπλί- 
3 , “  κ “ - , Ν », 

ταις ᾿ϑηναίων τῶν ἀπὸ τῶν νεῶν, τετρακοσίοις δὲ Μεσσηνίων, 
᾿ ΄ Α » ΄ ἀ πὰ , " ᾽ “- 
δκ τὸ Στράτου καὶ Κορόντων καὶ ἄλλων χωρίων ἄνδρας οὐ δοκοῦν»- 

΄ Α ΄ [4 

τὰς βεβαίους εἶναι, ἐξήλασαν, καὶ Κύνητα τὸν Θεολύτου ἐς 
΄ , Γ. ᾿ “ 

Κόροντα καταγαγόντες, ἀγεχώρησαν πάλιν ἐπὶ τὰς ναῦς. 2. ἐς 

60 
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. 5» “ '᾿ 19 , » [2 3 ΄, 

γὰρ Οἰνιάδας, ἀεί ποτὲ πολεμίους ὄντας μόνους ᾿Α'καρνάνων, 
- » 

οὐκ ἐδόκει δυνατὸν εἶναι χειμῶνος ὄντος στρατεύειν" 3. ὃ γὰρ 
» ἥ 

᾿Αχελῷος ποταμὸς ῥέων ἐκ Πίνδου ὅρους διὰ 4Δολοπίας καὶ 
- Ἁ ν . - - 

᾿Αγραῶν καὶ ᾿ΑἸμφιλόχων καὶ διὰ τοῦ ᾿ΑἸκαρνανικοῦ πεδίου, 
; 

ἄνωϑεν μὲν παρὰ Σεράτον πόλιν, ἐς ϑάλασσαν δ᾽ ἐξιεὶς παρ᾽ 
Οἰνιάδας καὶ τὴν πόλιν αὐτοῖς περιλιμνάζων, ἄπορον ποιεῖ ὑπὸ 
τοῦ ὕδατος ἐν χειμῶνι στρατεύειν. κεῖνται δὲ καὶ τῶν νήσων τῶν 

Ὑ “υ ᾿ 4 - - - 

᾿Εχινάδων αἱ πολλαὶ καταντικρὺ Οἰνιαδῶν, τοῦ ᾿“Ιχελῴου τῶν 
Ε] - ᾿ σ Χ - ἐχβολῶν οὐδὲν ἀπέχουσαι, ὥστε μέγας ὧν ὁ ποταμὸς προσχοῖ 

Α ᾿ -" Α Α 

ἀεὶ καὶ εἰσὶ τῶν νήσων αἵ ἠπείρωνται, ἐλπὶς δὲ καὶ πάσας οὐκ ἐν 
“- Χ - - ΄ - 

πολλῷ τινι ἂν χρόνῳ τοῦτο παϑεῖν. 4. τό τε γὰρ ῥεῦμα ἐστι 
᾿ν ᾿ Α ν , “ “ ’ Α 5 ’ - 

μέγα καὶ πολὺ καὶ ϑολερον, αἱ τὲ νῆσοι πυχναί, καὶ ἀλλήλαις τῆς 

προσχώσεως τῷ μὴ σχεδάννυσθϑαι σύνδεσμοι γίγνονται, παραλλὰξ 

καὶ οὐ κατὰ στοῖχον κείμεναι, οὐδ᾽ ἔχουσαι εὐϑείας διόδους τοῦ 
σ » Α » " ΕῚ ϑιτν Α » ’ Ψ᾽. 

ὕδατος ἐς τὸ πέλαγος. ἔρημοι δ᾽ εἰσι καὶ οὐ μεγάλαι. ὅ. λέγεται 
Α “ 5 σ , - 

δὲ καὶ ᾿“λκμαίωνι τῷ ᾿“ἰμφιάρεω, ὅτε δὴ ἀλᾶσϑαι αὐτὸν μετὰ 
με κ᾿ ) , ΗΠ - - τω 

τὸν φόνον τῆς μητρός, τὸν ᾿“΄πόλλω ταύτην τὴν γῆν χρῆσαι οἰκεῖν, 
- ΙΝ νἋ 

ὑπειπόῦτα οὐκ εἶναι λύσιν τῶν δειμάτων, πρὶν ἂν εὑρὼν ἐν ταύτῃ 
- σ [ ,ὔ 

τῇ χώρᾳ κατοικίσηται, ἥτις, ὅτε ἔκτεινε τὴν μητέρα, μήπω ὑπὸ 
- ΑἹ -" Ύ « - - 

ἡλίου ἑωρᾶτο, μηδὲ γῆ ἣν, ὡς τῆς γὲ ἄλλης αὐτῷ μεμιασμένης. 
- σ ΄ 

θ0. ὁ δ᾽ ἀπορῶν, ὥς φασι, μόλις κατενόησε τὴν πρόσχωσιν ταύτην 
-΄ν» ΄ 4 5ς. ἡ » Ὧψ.) 'οὐξ .) δ - ’, -«᾿ 

τοῦ «“ἤχελῳῴου, καὶ ἐδόκει αὐτῷ ἱκανὴ ἂν κεχῶσϑαι δίαιτα τῷ 
τ “᾿ 

σώματι ἀφ᾽ οὗπερ κτείνας τὴν μητέρα οὐκ ὀλίγον χρόνον ἐπλανᾶτο. 
ΕῪ "ἡ ] Α Ν » ’ ’ » ’ ’ 

καὶ κατοικισϑεὶς ἐς τοὺς περὶ Οἰνιάδας τόπους, ἐδυνάστευσέ τε, 
, -" κ᾿ -Ό- - 

καὶ ἀπὸ ᾿Αἀἰκαρνᾶνος παιδὸς ἑαυτοῦ τῆς χώρας τὴν ἐπωνυμίαν 
Α, ᾿ - ’ 

ἐγκατέλιπε. τὰ μὲν περὶ ᾿“λχμαίωνα τοιαῦτα λεγόμενα παρελά- 
βομεν. 

ΟἸΠΙ. Οἱ δὲ ᾿“ϑηναῖοι καὶ ὁ Φορμίων ἄραντες ἐκ τῆς 
Ε , δι 9 ’ Ι] " εν . “- ᾿ 
«Ἱἱκαρνανίας καὶ ἀφικόμενοι ἐς τὴν Ναύπακτον ἅμα ἦρι κατέπλευ- 

» , 3 οἰ 4 » ’ - » ; Ε] 

σαν ἐς τὰς ᾿“ϑήνας, τούς τε ἐλευϑέρους τῶν αἰχμαλώτων ἕκ 
- - ν ᾿ ’ 

τῶν γαυμαχιῶν ἄγοντες, οἱ ἀνὴρ ἀντ ἀνδρὸς ἐλύϑησαν, καὶ τὰς 
- ΠῚ ᾿ τ - 

ναῦς ἃς εἷλον. 2. καὶ ὁ χειμὼν ἐτελεύτα οὗτος καὶ τρίτον ἔτος τῷ 
, ᾽ , “- μ᾿ , , 

πολέμῳ ἐτελεύτα τῷδε ὃν Θουκυδίδης ξυνέγραψεν. 
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Ἱ ἐς 

-“ Ν 

Ι. Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου ϑέρους Πελοποννήσιοι καὶ οἱ ξύμμα- 
χοι ἅμα τῷ σίτῳ ἀκμάζοντι ἐστράτευσαν ἐς τὴν ᾿Αττικήν" ἡγεῖτο 

δὲ αὐτῶν ᾿Αρχίδαμος ὁ Ζευξιδάμου ““ακεδαιμονίων βασιλεύς. καὶ 
3 ΄ ἢ“ 2 ῃ -ς κ , σ΄ »» 
ἐγκαϑεζόμενοι ἔδήουν τὴν γῆν" καὶ προσβολαί, ὠσπερ εἰώϑεσαν, 

- σ - 

ἐγίγνοντο τῶν ᾿ϑηναίων ἱππέων ὅπη παρείκοι, καὶ τὸν πλεῖστον 
΄ - - Φ' - 

ὕμιλον τῶν ψιλῶν εἶργον τὸ μὴ προεξιόντας τῶν ὅπλων τὰ ἐγγὺς 
τῆς πόλεως κακουργεῖν. ὦ. ἐμμείναντες δὲ χρόνον οὗ εἶχον τὰ σι- 

, Φ ’ 

τία ἀνεχώρησαν καὶ διελύϑησαν κατὰ πόλεις. 

1. Μετὰ δὲ τὴν ἐσβολὴν τῶν Πελοποννησίων εὐθὺς “ἔσβος 
πλὴν Μηϑύμνης ἀπέστη ἀπὶ ᾿Α'ϑηναίων, βουληϑέντες μὲν καὶ πρὸ 

“« Ἕ » - « ; 2 Ὁ 3 ’ 

τοῦ πολέμου, ἀλλ᾽ οἱ «“ακεδαιμονιοι οὐ προσεδέξαντο, ἀναγκασϑ ἐν- 
» ΄ Ἃ - ,᾿ 

τες δὲ καὶ ταύτην τὴν ἀπόστασιν πρότερον ἢ διενοοῦντο ποιήσα- 
- - Α - 

σϑαι. ὥ. τῶν τε γὰρ λιμένων τὴν χῶσιν, καὶ τειχῶν οἰκοδόμησιν, 
" » ΄ 5» ’ - ν δ 5 -“ ΄ Μ 

καὶ νεῶν ποίησιν ἐπέμενον τελεσϑῆναι, καὶ ὅσω ἐκ τοῦ Πόντου ἔδει 
Α - ἈΝ 

ἀφικέσϑαι, τοξότας τὲ καὶ σῖτον, καὶ ἃ μεταπεμπόμενοι ἦσαν. 
- , ᾿ - - 

8. Τενέδιοι γὰρ ὄντες αὐτοῖς διάφοροι, καὶ Μηϑυμναῖοι, καὶ αὐτῶν 
" ϑ 

Μυτιληναίων ἰδίᾳ ἄνδρες κατὰ στάσιν, πρόξενοι ᾿4ϑηναίων, μηνυ- 
Υ ’ - 5 ἐφ σ » ’ ἱν ’ » 

ταὶ γίγνονται τοῖς ᾿““ϑηναίοις ὅτι ξυνοικίζουσί τὲ τὴν “έσβον ἐς 
Α , ’, Ἁ " .) μι " 

τὴν Μυτιλήνην βίᾳ, καὶ τὴν παρασκευὴν ἀπᾶασαν μετὰ “1ακεδαιμο- 
-" - ἢ ᾿ ΄ ν 

ψίων καὶ Βοιωτῶν, ξυγγενῶν ὄντων, ἐπὶ ἀποστάσει ἐπείγονται" καὶ 
εἰ μή τις προκαταλήψεται ἤδη, στερήσεσϑαι αὐτοὺς “έσβου. 111. 

» Ὕ - ᾿ 

οἱ δ᾽ ᾿4ϑηναῖοι, ἦσαν γὰρ τεταλαιπωρημένοι ὑπό τε τῆς νόσου καὶ 
-“ 8 ᾿ 

τοῦ πολέμου ἄρτι καϑισταμένου καὶ ἀκμάζοντος, μέγα μὲν ἔργον 

ἡγοῦντο εἶναι “έσβον προσπολεμώσασϑαι ναυτικὸν ἔχουσαν καὶ 
δύναμιν ἀχέραιον, καὶ οὐκ ἀπεδέχοντο πρῶτον τὰς κατηγορίας, 

ἘΡ ᾿ ΄ - ῃ , Ε ς΄. τῶν . , 
μεῖζον μέρος νέμοντες τῷ μὴ βούλεσϑαι ἀληϑῆ εἴναι" ἐπειδὴ μὲν- 

σοι καὶ πέμψαντες πρέσβεις οὐκ ἔπειϑον τοὺς Μυτιληναίους τήν 
σε ξυνοίχησιν καὶ τὴν παρασκευὴν διαλύειν, δείσαντες προκαταλα- 
βεῖν ἐβούλεντο. 2. καὶ πέμπουσιν ἐξαπιναίως τεσσαράκοντα ναῦς, 
«» Ἢ ᾿ , ΝΣ “ , 

αἱ ἔτυχον περὶ Πελοπόννησον παρεσχευασμέναι πλεῖν" Κλεϊππίδης 
᾿Ὶ « ’ , Ε] Ἁ Ε Δ ] » . 3 »" 

δὲ ὁ Δεινίου τρίτος αὐτὸς ἐστρατήγει. ὅ. ἐσηγγέλϑη γὰρ αὐτοῖς 
ε ΄ " - τ 

ὡς εἴη ᾿“΄πόλλωνος ῆαλόεντος ἔξω τῆς πόλεως ἑορτή, ἐν ἢ πανδη- 
, -»- [2 ψὰ 9, , Ψ » ’ 3 - 

μεὶ Μυτιληναῖοι ἑορτάζουσι, και ἐλπίδα εἶναι ἐπειχϑέντας ἐπιπεσεῖν 
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ι Ἃ κι » Ξ ᾿ ἊΝ » 
ἄφνῶ, καὶ ἢν μὲν ξυμβῇ ἡ πεῖρα, εἰ δὲ μή, Μυτιληναίοις εἰπεῖν ναῦς 
τε παραδοῦναι καὶ τείχη καϑελεῖν, μὴ πειϑομένων δὲ πολεμεῖν. 

- ᾿ ᾿ κω ’, 

4, καὶ αἱ μὲν νῆες ᾧχοντο" τὰς δὲ τῶν Μυτιληναίων δέκα τριήρεις, 
" Ν .. .«- ᾽ν) ᾿ ΟΥ̓ -" 

αἵ ἔτυχον βοηϑοὶ παρὰ σφᾶς κατὰ τὸ ξυμμαχικὸν παροῦσαι, κατέ- 
δ δι - ν ᾿ » 5 ᾽ - Ε] Ἁ Α Γ 

σχον οἱ ᾿Α'ϑηναῖοι καὶ τοὺς ἄνδρας ἐξ αὐτῶν ἐς φυλακὴν ἐποιή- 
»- ᾿ - - 

σαντο. ὅ. τοῖς δὲ δῆΙυτιληναίοις ἀνὴρ ἐκ τῶν ᾿“Ιϑηνῶν διαβὰς ἐς 
Εὔβοιαν, καὶ πεζῇ ἐπὶ Γεραιστὸν ἐλϑών, ὁλκάδος ἀναγομένης ἐπι- 

’ - , ᾿ »' » κοῖς 5 “,Σ , 
τυχών, πλῷ χρησάμενος, καὶ τριταῖος ἐκ τῶν ᾿ϑηνῶν ἐς Μυτιλήνην 
ΕΣ ΄ 3 , ν ἾΨ, « κ ἮΝ 5 ν , 
ἀφικόμενος, ἀγγέλλει τὸν ἐπίπλουν. Θ. οἱ δὲ οὔτε ἐς τὸν ἢαλόεντα 
»Ὸ ν ; ", - - Ἁ 2 " Ἅ « , 

ἐξῆλϑον, τὰ τὲ ἄλλα τῶν τειχῶν καὶ λιμένων περὶ τὰ ἡμιτέλεστα 
Ὁ [4 Ε] ΄ ν ε.9 -" ἘΦ. , σ 

φραξάμενοι ἐφύλασσον. ΤΥ͂. καὶ οἱ ᾿ϑηναῖοι οὐ πολὺ ὕστερον 
΄ ν 

καταπλεύσαντες ὡς ἑώρων, ἀπήγγειλαν μὲν οἱ στρατηγοὶ τὰ ἐπε- 
Ψ» » » ’ Ἁ - ’ 5 ͵ ᾿ 

σταλμένα, οὐκ ἐσακουόντων δὲ τῶν ἢῆυτιληναίων ἐς πόλεμον καϑί- 
2) ΕΣ ’ ᾿ « -» Α πτα ’ Ε] 

σταντο. ὦ. ἀπαράσχενοι δὲ οἱ Μιυτιληναῖοι καὶ ἐξαίφνης ἀναγκα- 

σϑέντες πολεμεῖν, ἔκπλουν μέν τινὰ ἐποιήσαντο τῶν νεῶν ὡς ἐπὶ 

γαυμαχίᾳ ὀλίγον πρὸ τοῦ λιμένος, ἔπειτα καταδιωχϑέντες ὑπὸ τῶν 
- - " - -" ᾿» 

᾿Αττικῶν νεῶν λόγους ἤδη προσέφερον τοῖς στρατηγοῖς, βουλόμε- 
γ»οι τὰς ναῦς τὸ παραυτίκα, εἰ δύναιντο, ὁμολογίᾳ τινι ἐπιεικεῖ ἀπο- 

Ν - ᾿ 

πέμψασϑαι. ὅ. καὶ οἱ στρατηγοὶ τῶν ᾿ϑηναίων ἀπεδέξαντο, καὶ 
Φι 5, ᾿ ΄ ᾿ Ε] « τ , , - ᾿ 

αὐτοὶ φοβούμενοι μὴ οὐχ ἱκανοὶ ὦσι “ἔσβῳ πάσῃ πολεμεῖν. 4. καὶ 
᾽ Η ’ ’ ΕΣ , 2 ’ « » 

ἀνακωχὴν ποιησάμενοι, πέμπουσιν ἐς τὰς ᾿ϑήνας οἱ Μυτιληναῖοι 
- , Ὁ τ , " ν,» " , 

τῶν τὲ διαβαλλόντων ἕνα, ᾧ μετέμελεν ἤδη, καὶ ἄλλους, εἴ πως πεί- 

σειαν τὰς ναῦς ἀπελϑεῖν, ὡς σφῶν οὐδὲν νεωτεριούντων. ὅ. ἐν 
΄ " 3 , Ἅ,,.8 Α , ἢ. Δ ᾿ 

τούτῳ δὲ ἀποστέλλουσι καὶ ἐς τὴν “ακεδαίμονα πρέσβεις τριήρει, 
Ἁ “ σ « 

λαϑόντες τὸ τῶν ᾿ϑηναίων ναυτικόν, οἱ ὥρμουν ἐν τῇ Μαλέᾳ 
Α , “- ’ Ε} ν Ε] ’, - ᾽ Ὁ - Ε] 

πρὸς βορέαν τῆς πόλεως" οὐ γὰρ ἐπίστευον τοῖς ἀπὸ τῶν ᾿“΄ϑη- 
᾿ 

ναίων προχωρήσειν. θ. καὶ οἱ μὲν ἐς τὴν ““ακεδαίμονα ταλαιπώ- 
- -" ᾿ σ 

ρως διὰ τοῦ πελάγους κομισϑέντες αὐτοῖς ἔπρασσον ὅπως τις βοή- 

ϑεια ἥξει. ὙὟ. οἱ δ᾽ ἐκ τῶν ᾿Α'ϑηνῶν πρέσβεις ὡς οὐδὲν ἦλϑον 
Ό 3 , ’ « - Α ς » 

πράξαντες, ἐς πόλεμον καϑίσταντο οἱ ἢῖυτιληναῖοι καὶ ἣ ἄλλη 
, ᾿ - 

“Π“έσβος πλὴν Μηϑύμνης " οὗτοι δὲ τοῖς ᾿“Ιϑηναίοις ἐβεβοηϑήκεσαν 
ν» Ι ᾽ Α - Μὴ Δ 5 ’ ν ΄ 

καὶ ἽἼμβριοε καὶ “ήμνιοι καὶ τῶν ἄλλων ὀλίγοι τινὲς ξυμμάχων. 
ἢ Α » 

2. καὶ ἔξοδον μέν τινὰ πανδημεὶ ἐποιήσαντο οἱ Μωυτιληναῖοι ἐπὶ 
᾿ ὑων .3 ’ ’ Ν , ΠΆΡΕΙ , 3 4 Ι] "" 

τὸ τῶν ᾿“ϑηναίων στρατόπεδον, καὶ μάχη ἐγένετό, ἐν ἡ οὐκ ἔλασ- 
σον ἔχοντες οἱ Μουτιληναῖοι οὔτε ἐπηυλίσαντο οὔτε ἐπιστευσαν σφέ- 

Ε] -" ᾽ Θ», 9 ΄ " « ᾿ « ’ ᾿ 

σιν αὐτοῖς, ἀλλ᾿ ἀνεχώρησαν" 8.. ἔπειτα οἱ μὲν ἡσύχαζον, ἐκ Πελο- 
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τ Α » Κ΄ - , 

ποντήσου καὶ μετ ἄλλης παρασκευῆς βουλόμενοι, εἰ προσγένοιτό τι, 
᾿ 4 Α ᾿) » - , ’ ᾽ Ψ - νκ 

κινδυνεύειν. 4. καὶ γὰρ αὐτοῖς δῆελέας “ἄκων ἀφιχνεῖται και “Ερ- 
’ - « ᾿ , - ᾽ 

μαιώνδας Θηβαῖος, οἱ προαπεστάλησαν μὲν τῆς ἀποστάσεως, φϑά- 
᾿ ΄ τ ’, , ΄ 

σαι δὲ οὐ δυνάμενοι τὸν τῶν ᾿““ϑηναίων ἐπίπλουν χρύφα μετὰ τὴν 
σ “ 

μάχην ὕστερον ἐσπλέουσι τριήρει, καὶ παρήνουν πέμπειν τριήρη ἄλ- 
ν 2 “- . ᾿ 

λην καὶ πρέσβεις μεϑ᾽ ἑαυτῶν" καὶ ἐκπέμπουσιν. ΥἹ. οἱ δὲ ᾽ “΄ϑη- 
3 4. 'ὰἃ "ς ᾿ ῃ " - ᾿ ᾿ ε ΄ 

ναῖοι πολὺ ἐπιῤῥωσθέντες διὰ τὴν τῶν Μυτιληναίων ἡσυχίαν ξυμ- 
’ Υ ς - - - 

μάχους τὲ προσεκάλουν, οἱ πολὺ ϑᾶσσον παρῆσαν ὁρῶντες οὐδὲν 
5 ΕΣ -«᾿ , ν - 

ἰσχυρὸν ἀπὸ τῶν “Πεσβίων, καὶ περιορμισάμενοι τὸ πρὸς νότον τῆς 
πόλεως ἐτείχισαν στρατόπεδα δύο ἑκατέρωϑεν τῆς πόλεως, καὶ τοὺς 
ἐφόρμους ἐπ᾿ ἀμφοτέροις τοῖς λιμέσιν ἐποιοῦντο. 2. καὶ τῆς μὲν 
ϑαλάσσης εἶργον μὴ χρῆσϑαι τοὺς Μυτιληναίους, τῆς δὲ γῆς τῆς 

κ ΓΝ Ω , « - ᾿ ΘΑ , 
μὲν ἄλλης ἐχράτουν οἱ δῆυτιληναῖοι καὶ οἱ ἄλλοι ““ἔσβιοι προσβε- 

9 ’, "ὃ Ἁ δὲ Ἂ ᾿Ὶ ; ὃ Ι λ Ἁ -" « 

βοηϑηκότες ἤδη, τὸ δὲ περὶ τὰ στρατόπεδα οὐ πολὺ κατεῖχον οἱ 
2 - ΄’ ς - ᾽ -"- Ἄ ν ᾽ -: Ἔ. 

«ϑηναῖοι, ναύσταϑμον δὲ μᾶλλον ἣν αὐτοῖς πλοίων καὶ ἀγορᾶς ἢ 
σ - 

Μαλέα. καὶ τὰ μὲν περὶ Μυτιλήνην οὕτοηςς ἐπολεμεῖτο. 
ΥΙΙ. Κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν χρόνον τοῦ ϑέρους τούτου ᾿.“4ϑηναῖοι 

Ὧν.5 , “« 5 ’ ’ Ὄ Ζ [4 Α 

καὶ ἐς Πελοπόννησον ναῦς ἀπέστειλαν τριάκοντα καὶ ᾿ “Ισώπιον τὸν 
«Φορμίωνος στρατηγόν, κελευσάντων ᾿“καρνάνων τῶν Φορμίωνός 

" " “-« ἡ Ἁ 

τινα σφίσι πέμψαι ἢ υἱὸν ἢ ξυγγενῆ ἄρχοντα. 2. καὶ παραπλέουσαι 
αἱ νῆες τῆς ““ακωνικῆς τὰ ἐπιϑαλάσσια χωρία ἐπόρϑησαν. 8. ἔπει- 

Α Α ’ γ ’ ΄«-Ν᾿ ΄“«- ’ 9..5 » ΓᾺΣ ’ 

τα τὰς μὲν πλείους ἀποπέμπει τῶν νεῶν πάλιν ἐπ᾿ οἴκου ὁ ᾿σώπι- 
Φωλἣ 25.Κ 3 -“ » 7 ’ 4 Δι 

ος, αὐτὸς δ᾽ ἔχων δώδεκα ἀφικνεῖται ἐς  αυπακτον, 4. καὶ ὕστερον 
-" Ύ ΄ , - 

᾿ΑΙἰκαρνᾶνας ἀναστήσας πανδημεί, στρατεύει ἐπὶ Οἰνιάδας, καὶ ταῖς 
ν τι ͵ , , - Ἁ 35ς. ἡ 

τὲ ναυσὶ κατὰ τὸν ᾿“Ιχελῷον ἔπλευσε καὶ ὁ κατὰ γῆν στρατὸς ἐδήου 
Ἷ εἶ Ἁ ’ ᾽ 

τὴν χώραν. ὅ. ὡς δ᾽ οὐ προσεχώρουν, τὸν μὲν πεζὸν ἀφίησιν, αὖ- 
κι ᾿ ΄ ᾽ , ΔΡΥΌΣ ᾽ τ ΄ ᾿ 

τὸς δὲ πλεύσας ἐς “ευκάδα, καὶ ἀπόβασιν ἐς Νίηρικον ποιησάμενος, 
- ΄ κἉ - - ; « " 

ἀναχωρῶν διαφϑείρεται αὐτὸς τὲ καὶ τῆς στρατιᾶς τι μέρος ὑπὸ 
- ᾿ ᾿ ᾿" - 2. » 

τῶν αὐτόϑεν τε ξυμβοηϑησάντων καὶ φρουρῶν τινων ὀλίγων. θ. 
ε ’, φΦ,5 »" 

καὶ ὕστερον ὑποσπόνδους τοὺς νεχροὺς ἀποπλεύσαντες οἱ .Α'ϑηναῖοι 

παρὰ τῶν “:ευκαδίων ἐκομίσαντο. 
- , 

ΥΠ|. Οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πρώτης νεὼς ἐκπεμῳφϑέντες Μυτιληναίων 
᾿ ς ᾽ »- ε ΄ - ᾽ , “ 

πρέσβεις, ὡς αὐτοῖς οἱ “Τακεδαιμόνιοι εἶπον ᾿Ολυμπίαζε παρεῖναι, 

ὅπως καὶ οἱ ἄλλοι ξύμμαχοι ἀκούσαντες βουλεύσωνται, ἀφικνοῦν- 
- Φ' ΄ ᾿ ΄ 

ζαι ἐς τὴν ᾿Ολυμπίαν᾽ ἦν δὲ ᾿Ολυμπιὰς ἡ 4ωριεὺς ἹῬύδιος τὸ δεῦ- 
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τερον ἐνίκα. καὶ ἐπειδὴ μετὰ τὴν ἑορτὴν κατέστησαν ἐς λόγους, 

εἶπον τοιάδε. 
ΙΧ. τὺ μὲν χαϑεστὸς τοῖς Ἕλλησι νόμιμον, ὦ ἄνδρες “4αχε- 

δαιμόνιοι καὶ ξύμμαχοι, ἴσμεν" τοὺς γὰρ ἀφισταμένους ἐν τοῖς 

πολέμοις καὶ ξυμμαχίαν τὴν πρὶν ἀπολείποντας οἱ δεξόμενοι καϑ' 

ὅσον μὲν ὠφελ οὔνται, ἐν ἡδονῇ ἔχουσι, νομίζοντες δὲ εἶναι προδό- 

τας τῶν πρὸ τοῦ φίλω» χείρους ἡγοῦνται. ῷ, χαὶ οὐκ ἄδικος 

αὕτη ἣ ἀξίωσίς ἐστιν, εἰ τύχοιεν πρὸς ἀλλήλους οἵ τὲ ἀφιστάμενοι 

καὶ ἀφ᾽ ὧν διαχρίνοιντο ἰσοι μὲν τῇ γνώμῃ ὄντες καὶ εὐνοίᾳ, ἀντίπα- 

λοι δὲ τῇ παρασκευῇ καὶ δυνάμει, πρόφασίς 18 ἐπιεικὴς μηδεμία 

ὑπάρχοι τῆς ἀποστάσεως" ὃ ἡμῖν καὶ ᾿᾿Ιϑηναίοις οὐκ ἦν. μηδέ 

τῳ χείρους δόξωμεν εἶναι εἰ ἐν τῇ εἰρήνῃ τιμώμενοι ὑπ αὐτῶν ἐν 

τοῖς δεινοῖς ἀφιστάμεϑα. Χ. περὶ γὰρ τοῦ δικαίου. καὶ ἀρετῆς 

πρῶτον», ἄλλως τε καὶ ξυμμαχίας δεόμενοι, τοὺς λύγους ποιησόμεϑα, 

εἰδότες οὔτε φιλίαν ἰδιώταις βέβαιον γιγνομένην οὔτε κοινωνίαν 

πόλεσιν ἐς οὐδέν, εἰ μὴ μεὲ ἀρετῆς δοκούσης ἐς ἀλλήλους γί- 

γνοιντο χαὶ τἄλλα ὁμοιότροποι. εἶεν" ἐν γὰρ τῷ διαλλάσσοντι 

τῆς γνώμης καὶ αἱ διαφοραὶ τῶν ἔργων καϑίστανται. ὦ. ἡμῖν 

δὲ καὶ ᾿Α΄ϑηναίοις ξυμμαχία ἐγένετο πρῶτον ἀπολιπόντων μὲν 

ὑμῶν ἐκ τοῦ Μηδικοῦ πολέμου, παραμεινάντων δὲ ἐχείνων πρὸς 

τὰ ὑπόλοιπα τῶν ἔργων. 8. ξύμμαχοι μέντοι ἐγενόμεϑα οὐκ ἐπὶ 

καταδουλώσει τῶν Ἑλλήνων ᾿Αϑηναίοις, ἀλλ᾿ ἐπ᾿ ἐλευϑερώσει 

ἀπὸ τοῦ Μήδου τοῖς Ἕλλησι. 4. καὶ μέχρι μὲν ἀπὸ τοῦ ἴσου 

ἡγοῦντο, προϑύμως εἰπόμεϑα" ἐπειδὴ δὲ ἑωρῶμεν αὐτοὺς τὴν μὲν 

σοῦ Μήδου ἔχϑραν ἀνιέντας, τὴν δὲ τῶν ξυμμάχων δούλωσιν 

ἐπαγομένους, οὐχ ἀδεεῖς ἔτι ἦμεν. ὅ. ἀδύνατοι δὲ ὄντες καϑ' ἕν 

γενόμενοι. διὰ πολυψηφίαν ἀμύνασϑαι οἱ ξύμμαχοι ἐδουλώϑησαν 

πλὴν ἡμῶν καὶ Χίων" 0. ἡμεῖς δὲ αὐτόνομοι δὴ ὄντες καὶ ἐλεύ- 

ϑεροι τῷ ὀνόματι ξυνεστρατεύσαμεν. καὶ πιστοὺς οὐκέτι εἴχομεν 

ἡγεμόνας ᾿“ϑηναίους, παραδείγμασι τοῖς προγιγνομένοις χρώμενοι" 

οὐ γὰρ εἰκὸς ἦν αὐτούς, οὺς μὲν μεϑ᾽ ἡμῶν ἐνσπόνδους ἐποιήσαντο, 

καταστρέψασϑαι, τοὺς δὲ ὑπολοίπους, εἴποτε ἄρα ἐδυνήϑησαν, μὴ 

δρᾶσαι τοῦτο. ΧΙ. καὶ εἰ μὲν αὐτόνομοι ἔτι ἦμεν ἅπαντες, 

βεβαιότεροι ἂν ἡμῖν ἦσαν μηδὲν νεωτεριεῖν " ὑποχειρίους δὲ ἔχοντες 

τοὺς πλείους, ἡμῖν δὲ ἀπὸ τοῦ ἴσου ὁμιλοῦντες, χαλεπώτερον 

εἰκότως ἔμελλον οἴσειν καὶ πρὸς τὸ πλεῖον ἤδη εἶκον τοῦ ἡμετέρον 
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ΓΙ “Ῥ ᾽ , » δι, ἂν Ἷ ΕῚ Γ 

ἕτι μόνου ἀντισουμένου, ἄλλως τὰ καὶ ὁσῳῷ δυνατώτεροι αὐτοὶ 
ς ΄ιν » Ἁ « - » , ψ Ἀ ᾽ ’ ’ 

αὑτῶν ἐγίγνοντο καὶ ἡμεῖς ἐρημότεροι. τὸ δὲ ἀντίπαλον δέος 
δ. Ἧ ΕΣ ’ ε Α ’ ; - 

μόνον πιστὸν ἐς ξυμμαχίαν" ὁ γὰρ παραβαίνειν τι βουλόμενος τῷ 
Α » Ἃ ᾿ -" » ; » ’ ’ Ε ’ μὴ προέχων ἂν ἐπελϑεῖν ἀποτρέπεται. Ὡ. αὐτόνομοί τε ἐλείφϑη- 

᾽ ἣν. 4». Δλσ ᾽ - 3 Α 3 2 ’ [ 

μὲν οὐ δὲ ἄλλο τι ἢ σον αὐτοῖς ἐς τὴν ἀρχὴν εὐπρεπείᾳ τε λόγου, 
ν ΄ - ιν ν δ Χ ΄ 

καὶ γνώμης μᾶλλον ἐφόδῳ ἢ ἰσχύος τὰ πράγματα ἐφαίνετο κατα- 
“ Ὁ ᾿ ν , - Δ ληπτά. 8. ἅμα μὲν γὰρ μαρτυρίῳ ἐχρῶντο μὴ ἂν τούς γε ἰσοψή- 
» , τ -- 

φους ἄκοντας, εἰ μὴ τι ἠδίκουν οἷς ἐπήεσαν, ξυστρατεύειν " ἐν τῷ 
Ε] - Α ν « 

αὐτῷ δὲ καὶ τὰ κράτιστα ἐπί τε τοὺς ὑποδεεστέρους πρώτους 
- ᾿ Ἁ -“ -" 

ξυνεπῆγον, καὶ τὰ τελευταῖα λιπόντες, τοῦ ἄλλου περιῃρημένου, 
τὰ »» » σΌ 5 Ἁ Ὅτ « ΄ 2 Ἑ Φ, [ Ἶ 

ἀσϑενέστερα ἔμελλον ἕξειν. εἰ δὲ ἀφ᾽ ἡμῶν ἤρξαντο, ἐχόντων ἔτι 
- , - ᾿ σ - Δ 

τῶν πάντων αὐτῶν τε ἰσχὺν καὶ πρὸς ὅ,τι χρὴ στῆναι, οὐκ ἂν 
ὁμοίως ἐχειρώσαντο. 4. τό τε ναυτικὸν ἡμῶν παρεῖχέ τινα φόβον, 

; 3. ἢ ἰ “ἢ τῷ - ἍἋ » ’ ’ 

μή ποτε καϑ' ἕν γενόμενον, ἢ ὑμῖν ἢ ἄλλῳ τῷ προσϑέμενον, κίνδυ- 
νλ - - 

νον σφίσι παράσχῃ" ὅ. τὰ δὲ καὶ ἀπὸ ϑεραπείας τοῦ τὲ κοινοῦ 
αὐτῶν καὶ τῶν ἀεὶ προεστώτων περιεγιγνόμεϑα. οὐ μέντοι ἐπὶ 

; » Ἅ 5 - -- 3 . ε ᾿ ἡ σ ᾿ 

πολύ γ ἂν ἐδοκοῦμεν δυνηϑῆναι, εἰ μὴ ὃ πόλεμος οδὲ κατέστη, 
5 ΤᾺ ͵ -» ΕῚ " ᾿ἤ ’ “Ἵ, σ ε 

παραδείγμασι χρώμενοι τοῖς ἐς τοὺς ἄλλους. ΧΠΙ. τίς οὖν αὕτη ἡ 
, ΔΙ κ᾽ ὅν... , “5.18 τ " ’ 3 ’ 

φιλία ἐγίγνετο ἢ ἐλευϑερία πιστή, ἔν ἢ παρὰ γνώμην ἀλλήλους 
«ς ; Α «ε δ [2 - » - ’ ’ 5 ᾿ 

ὑπεδεχόμεϑα, καὶ οἱ μὲν ἡμᾶς ἐν τῷ πολέμῳ δεδιότες ἐθεράπευον, 
ἡμεῖς δὲ ἐκείνους ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τὸ αὐτὸ ἐποιοῦμεν" ὅ τε τοῖς ἄλλοις 
μάλιστα εὔνοια πίστιν βεβαιοῖ, ἡμῖν τοῦτο ὁ φόβος ἐχυρὸν παρεῖχε" 

ν' , Ἂν ᾿ 

δέει τε τὸ πλέον ἢ φιλίᾳ κατεχόμενοι ξύμμαχοι ἦμεν " καὶ ὁποτέροις 
- ΄ τ ᾽ Ακ 

ϑᾶσσον παράσχοι ἀσφάλεια ϑάρσος, οὗτοι πρότεροί τι καὶ παρα- 
[ » - ΕΣ » 

βήσεσϑαι ἔμελλον. 2. ὥστε εἴ τῳ δοκοῦμεν ἀδικεῖν προαποστάν- 
τὲς διὰ τὴν ἐκείνων μέλλησιν τῶν ἐς ἡμᾶς δεινῶν, αὐτοὶ οὐκ 

- ν - - 

ἀνταναμείναντες σαφῶς εἰδέναι εἴ τι αὐτῶν ἔσται, οὐκ ὀρϑῶς 
- δι --» ΑἉ - Ι 

σχοπεῖ. 83.. εἰ γὰρ δυνατοὶ ἦμεν ἐκ τοῦ ἰσου καὶ ἀντεπιβουλεῦσαι καὶ 
ἀντιμελλῆσαι, τί ἔδει ἡμᾶς ἐκ τοῦ ὁμοίου ἐπὶ ἐκείνοις εἶναι; ἐπὶ 
ἐκείνοις δὲ ὄντος ἀεὶ τοῦ ἐπιχειρεῖν καὶ ἐφ᾽ ἡμῖν εἶναι δεῖ τὸ προα- 

μύνασϑαι. 
᾿ Ύ 

ΧΠΠ. Τοιαύτας ἔχοντες προφάσεις καὶ αἰτίας, ὦ ““ακεδαιμό- 
, - Ἂ - - 

γιοι καὶ ξύμμαχοι, ἀπέστημεν, σαφεῖς μὲν τοῖς ἀκούουσι γνῶναι 
΄ ; ο. “- » - ν 

ὡς εἰκότως ἐδράσαμεν, ἱκανὰς δὲ ἡμᾶς ἐχφοβῆσαι καὶ πρὸς 
Ἁ Α , σ - 

ἀσφάλειάν τινα τρέψαι, βουλομένους μὲν καὶ πάλαι, ὁτὲ ἕτι ἐν τῇ 
« « - ν᾿ Ε] , « " Α 

εἰρήνῃ ἐπέμψαμεν ὡς ὑμᾶς περὶ ἀποστάσεως, ὑμῶν δὲ οὐ προσ- 
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- ὙΠ! Α Α 

δεξαμένων κωλυϑέντας " νῦν δὲ ἐπειδὴ Βοιωτοὶ προὐκαλέσαντο, εὖ" 
κ ᾿ ΄ - 

ϑὺς ὑπηχούσαμεν, καὶ ἐνομίζομεν ἀποστήσεσϑαι διπλῆν ἀπόστασιν, 
» ᾿. - « ᾽; ν Ἁ -“ - 9 " δ ὦν ’,’ 

ἀπό τε τῶν ᾿Ἑλλήνων μὴ ξὺν κακῶς ποιεῖν αὐτοὺς μετ ᾿Αϑηναίων, 
- ’ Α - 

ἀλλὰ ξυνελευϑεροῦν, ἀπό τε ᾿ϑηναίων μὴ αὐτοὶ διαφϑαρῆναι 
᾿ ἘΞ 

ὑπ ἐχείνων ἐν ὑστέρῳ, ἀλλὰ προποιῆσαι. Φ. ἡ μέντοι ἀπόστασις 
- - ᾿ ἢ μ - 

ἡμῶν ϑᾶσσον γεγένηται καὶ ἀπαράσχευος" ἢ καὶ μᾶλλον χρὴ ξυμ- 
’ 1 α ,ὔ « “« "ν , ,ὔ Ψ » σ᾽ 

μάχους δεξαμένους ἡμᾶς διὰ ταχέων βοήϑειαν ἀποστέλλειν, ἵνα 
- ΑἿ - - 

φαίνησϑε ἀμύνοντές τὲ οἷς δεῖ καὶ ἐν τῷ αὐτῷ τοὺς πολεμίους 
βλάπτοντες. 3. καιρὸς δὲ ὡς οὔπω πρότερον. νόσῳ τὲ γὰρ 
2 , 3 » Α , ΄ “« Ε] - « ν 

ἐφϑάραται ᾿“ϑηναῖοι καὶ χρημάτων δαπάνῃ, νῆξς τε αὐτοῖς αἱ μὲν 
Α - σ 

περὶ τὴν ὑμετέραν εἰσίν, αἱ δ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν τετάχαται, 4. ὥστε οὐκ 

εἰκὸς αὐτοὺς περιουσίαν νεῶν ἔχειν, ἢν ὑμεῖς ἐν τῷ ϑέρει τῷδε 
᾿ κ » σ΄ " ΄ ᾿ ἔν Ξ 3. αἱ πεν δε 

ναυσί τὸ καὶ πεζῷ μὰ ἐπεσβάλητε τὸ δεύτερον᾽ ἀλλ ἢ ὑμᾶς 
- ἣ 

οὐχ ἀμυνοῦνται ἐπιπλέοντας ἢ ἀπ᾿ ἀμφοτέρων ἀποχωρήσονται. 
΄ ν “- » τ 

ὅ. νομίσῃ τὲ μηδεὶς ἀλλοτρίας γῆς πέρι οἰκεῖον κίνδυνον ἕξειν. ᾧ 
ν Ὗ » ν » -" « ΄ εἶ γ , 5 δοῦν ΟἹ. ’ 

γὰρ δοκεῖ μακρὰν ἀπεῖναι ἡ “ἔσβος, τὴν ὠφέλειαν αὐτῷ ἐγγύϑεν 
παρέξει. οὐ γὰρ ἐν τῇ ᾿ΑἸττικῇ ἔσται ὁ πόλεμος ὡς τις οἴεται, 
» 3 5.ϑΜβ,κα « 2 Ἁ 3 -" ᾿ Υ̓ Ἁ - ΄ ὅν ν 

ἀλλὰ δι᾿ ἣν ἡ ““Ιττικὴ ὠφελεῖται. Ο. ἔστι δὲ τῶν χρημάτων ἀπὸ 
- « ἈῚ “ ᾿ τ 

τῶν ξυμμάχων ἡ πρόσοδος, καὶ ἔτι μείζων ἔσται, εἰ ἡμᾶς κατα- 
"» “2, ΄ 

στρέψονται" οὔτε γὰρ ἀποστήσεται ἄλλος τά τε ἡμέτερα προσγε- 
΄ ’ ’ 3.) ῈἋ , Ἃ « " ’ 

γήσεται, παϑοιμὲν τ ἂν δεινότερα ἢ οἱ πρὶν δουλεύοντες. Ἴ. βοη- 
Ἁ - ’ 

ϑησάντων δὲ ὑμῶν προϑύμως πόλιν τε προσλήψεσϑε ναυτικὸν 
’ 4 - ΄ -» ες“ ἔχουσαν μέγα, οὗπερ ὑμῖν μάλιστα προσδεῖ, καὶ ᾿ϑηναίους ῥᾷον 

καϑαιρήσετε ὑφαιροῦντες αὐτῶν τοὺς ξυμμάχους" ϑρασύτερον 
- ; ’ « , 

γὰρ πᾶς τις προσχωρήσεται" τήν τὲ αἰτίαν ἀποφεύξεσϑε ἣν εἴχετε 
. - - ᾽ ’ δ 9. 3ηὴ “- , } 

μὴ βοηϑεῖν τοῖς ἀφισταμένοις. ἣν δ᾽ ἐλευϑεροῦντες φαίνησϑε, τὸ 
᾽ - ΄ Ὁ νι ἢ 

κράτος τοῦ πολέμου βεβαιότερον ἕξετε. ΧΙΥ͂, αἰσχυ»ϑέντες οὖν 
» - « ’ 3 ς - 3 ’ Ά ᾿ Ἁ 32 3 

τας τετῶν Ελλήνων ἕς ὑμᾶς ἐλπίδας καὶ Δία τὸν ᾿Ολύμπιον, ἕν 
τ ὠὰ φ ““» φ' χὴν Ε ᾿ 5» , , , 

οὐ τῷ ἱερῷ ἴσα καὶ ἱκέται ἐσμέν, ἐπαμύνατε νυτιληναίοις ξύμμαχοι 
- - ᾽ 

γενόμενοι, καὶ μὴ πρόησϑε ἡμᾶς, ἴδιον μὲν τὸν κίνδυνον τῶν σωμᾶά- 
τῶν παραβαλλομένους, κοινὴν δὲ τὴν ἐκ τοῦ κατορϑῶσαι ὠφέλειαν 
σ΄ ᾿ " κ ᾿ " δ » κ᾿ ᾿, 
ἅπασι δώσοντας, ἔτι δὲ κοινοτέραν τὴν βλάβην, εἰ μὴ πεισϑέντων 
ε« “« , ’ Αν Ἣν “ «τὰν σ 
ὑμῶν σφαλησόμεϑα. 2. γίγνεσϑε δὲ ἄνδρες οἵουσπερ ὑμᾶς οἵ τὲ 

[4 -" ς ’ ’ 

. Ἕλληνες ἀξιοῦσι, καὶ τὸ ἡμέτερον δέος βούλεται. 
- « - Ἁ , 

ΧΥ͂. Τοιαῦτα μὲν οἱ Μυτιληναῖοι εἶπον. οἱ δὲ «“ακεδαιμόνιοι 

καὶ οἱ ξύμμαχοι ἐπειδὴ ἤκουσαν, προσδεξάμενοι τοὺς λόγους, ξυμ- 



ἘΠῚ ἘΠῚ Ὸ ΡΠ ΧΕΙ ΣΧ ΥΤΙ: 199 

, κ᾿ ’ 5 ’ Ν Α 3 ᾽ 4 

μάχους τε τοὺς «““εσβίους ἐποιήσαντο, καὶ τὴν ἐς τὴν ᾿Αττικὴν 
- - , ᾽’ 

ἐσβολὴν τοῖς τὲ ξυμμάχοις παροῦσι κατὰ τάχος ἔφραζον ἰέναι ἐς 
- Α Ὶ - 

τὸν ἰσϑμὸν τοῖς δύο μέρεσιν ὡς ποιησόμενοι, καὶ αὐτοὶ πρῶτοι 
ν [ ᾿ ΄ - - - - 

ἀφίκοντο, καὶ ὁλκοὺς παρεσκεύαζον τῶν νεῶν ἐν τῷ ἰσϑμῷ ὡς 
ε ΨῚ ᾽ - ΄ , ᾽ " ᾿ 3 ᾿ ᾿ 
ὑπεροίσοντὲες ἕκ τῆς Κορίνϑου ἐς τὴν πρὸς ᾿ϑήνας ϑάλασσαν 

Ἁ Α - σ ΄ Α Α -“ 

καὶ ναυσὶ καὶ πεζῷ ἅμα ἐπιόντες. 2. καὶ οἱ μὲν προϑύμως ταῦτα 
᾿ « ον ἮΝ ’ ’ , Ἁ 5 

ἕπρασσον᾽ οἱ δὲ ἄλλοι ξύμμαχοι βραδέως τε ξυνελέγοντο, καὶ ἐν 
- αν " » ᾽ - 

καρποῦ ξυγκομιδῇ ἤσαν καὶ ἀῤῥωστίᾳ τοῦ στρατεύειν. 
- Α « 

ΧΥΙ. «Αἰσϑόμενοι δὲ αὐτοὺς οἱ ᾿4΄ϑηναῖοι διὰ κατάγνωσιν 
- - σ 

ἀσϑενείας σφῶν παρασχευαζομένους, δηλῶσαι βουλόμενοι ὅτι οὐκ 
ς Ἢ - » ΄ 5» » ΦτΧ. ; 5 Α - Α 3 Ὁ Μ ὔ 

ὀρϑῶς ἐγνωκασιν, ἀλλ᾽ οἷοί τέ εἰσι μὴ κινοῦντες τὸ ἐπὶ “έσβῳ 
Α Ν ᾿ 5 ν ΄ 3 Α ς , γ ’ 

ναυτικὸν καὶ τὸ ἀπὸ [Π]|ελοποννήσου ἐπιὸν ῥᾳδίως ἀμύνεσϑαι, 
ἐπλήρωσαν ναῦς ἑκατόν, ἐσβάντες αὐτοί τε πλὴν ἱππέων καὶ πεντα- 

Α ’ Ἁ . 

κοσιομεδίμνων καὶ οἱ μέτοικοι, καὶ παρὰ τὸν ἰσϑμὸν ἀναγαγόντες 
’ ’ - Ἀ - ᾿ Ε 

ἐπίδειξίν τε ἐποιοῦντο καὶ ἀποβάσεις τῆς Πελοποννήσου ἧ δοκοῖ 
᾽ - ε Ἅ ’ - ᾿ οἷ ’ 

αὐτοῖς. Φ. οἱ δὲ “Τακεδαιμόνιοι, ὁρῶντες πολὺν τὸν παράλογον, 
΄ ς Α ΄ν ’ ε 4 «ε “« 2 7 “- δου να 

τά τε ὑπὸ τῶν “εσβίων ῥηθέντα ἡγοῦντο οὐκ ἀληϑῆ, καὶ ἄπορα 
᾿ .« 2 - ᾿ « ᾿ σ - 

ψομίζοντες, ὡς αὐτοῖς καὶ οἱ ξύμμαχοι ἅμα οὐ παρῆσαν, καὶ 
’ Α ᾿ Α ’ - - 

ἠγγέλλοντο καὶ αἱ περὶ τὴν Πελοπόννησον τριάκοντα νῆες τῶν 
᾽ ᾿ 4 ΄ »»» - Ε ’ ὺ Δ ᾿ϑηναίων τὴν περιοικίδα αὐτῶν πορϑοῦσαι, ἀνεχώρησαν ἐπ 

᾿ σ ΄ 

οἴκου. 3. ὕστερον δὲ ναυτικὸν παρεσκεύαζον ὅ,τι πέμψουσιν ἐς 
" ’, Α . ’ 3 ’ ’΄ - - 

τὴν ““ἐσβον, καὶ κατὰ πολεις ἐπήγγελλον τεσσαράκοντα νεῶν πλῆϑος, 
2 Ὗ μ᾿ ᾽ ᾿ 

καὶ ναύαρχον προσέταξαν ᾿Αλκίδαν, ὃς ἔμελλεν ἐπιπλεύσεσϑαι. 
΄ Ἃ Ν - -» 

4. ἀνεχώρησαν δὲ καὶ οἱ ᾿Α'ϑηναῖοι ταῖς ἑχατὸν ναυσίν, ἐπειδὴ 
Σ ἐχεί ἰδ ΧΎΙΙ. καὶ ὰ τὸ ὕτον ὃν αἱ καὶ ἐκείνους εἶδον. . χαὶ κατὰ τὸν χρόνον τοῦτον ὃν αἱ 

- " 5 - - " “- σ τῷὦ 

νῆες ἔπλεον ἕν τοῖς πλεῖσται δὴ νῆες ἀμ αὐτοῖς ἐνεργοὶ κάλλει 
᾿ ΔΣΩΣ, ’ - 

ἐγένοντο, παραπλήσιαι δὲ καὶ ἔτι πλείους ἀρχομένου τοῦ πολέμου. 
᾿΄ Ὶ ΡΝ ᾿ -" 2. τήν τε γὰρ ᾿Αττικὴν καὶ Εὔβοιαν καὶ Σαλαμῖνα ἑκατὸν ἐφύλασ- 

᾿Ὶ Ἀ , [2 «ς ; ἽΡ Α Α « Α 

σον καὶ πέρι Πελοπόννησον ἕτεραι ἑκατὸν ἦσαν, χωρὶς δὲ αἵ περὶ 
,ὔ - ,ὔ σ - 

Ποτίδαιαν καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις χωρίοις, ὥστε αἱ πᾶσαι ἅμα ἐγίγνον- 
το ἐν ἑνὶ ϑέρει διακόσιαι καὶ πεντήκοντα. 3. καὶ τὰ χρήματα 

- ’ ς ’ . ,ὔ ;; ν » τοῦτο μάλιστα ὑπανάλωσε μετὰ Ποτιδαίας. τὴν τὲ γὰρ Ποτίδαιαν 
, Ν ε ΡΝ ᾽ ΄ .- . ΚΎΨΝ: ΄ Η 

δίδραχμοι ὁπλῖται ἐφρούρουν, αὑτῷ γάρ καὶ ὑπηρέτῃ δραχμὴν 
΄ - τς , ε - τ ’ 

ἐλάμβανε τῆς ἡμέρας, τρισχίλιοι μὲν οἱ πρῶτοι, ὧν οὐκ ἐλάσσους 
᾿ . ι , ᾿ διεπολιόρκησαν, ἑξακόσιοι δὲ καὶ χίλιοι μετὰ Φορμίωνος, οἵ προ- 

δεᾷ, - “- ᾿ . 
ἀπῆλϑον" νῆές τε αἱ πᾶσαι τὸν αὐτὸν μισϑὸν ἔφερον. 4. τὰ μὲν 

δὲ 
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» κ σ « ;ὔ Α - Α - - 

οὐν χρήματα οὑτῶως ὑπαναλώϑη τὸ πρῶτον, καὶ νῆες τοσαῦται δὴ 
πλεῖσται ἐπληρώϑησαν. 

- ν ᾿ }Ὶ ν 

ΧΥ͂ΙΠ. Μυτιληναῖοι δὲ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον ὃν οἱ ““ακεδαι- 
’ Ὶ Ἁ Ψ » ᾽ οὶ Ν Ἂ. « ; μονιοι πέρι τὸν ἰσϑμὸν ἧσαν, ἐπὶ ηϑυμναν, ὡς προδιδομένην, 

΄ - Ἁ, ΄ 

ἐστράτευσαν κατὰ γῆν, αὐτοί τὲ καὶ οἱ ἐπίκουροι" καὶ προσβαλόν- 
- , Ε . ᾽ 3 ᾿ “- , 5. ὦ 4.» τὲς τῇ πόλει, ἐπειδὴ οὐ προυχώρει 1) προσεδέχοντο, ἀπῆλϑον ἐπὶ 

7 ος . ᾿ - 
ΑἸντίσσης καὶ Γυύῤῥας καὶ ᾿Ερέσσου, καὶ καταστησάμενοι τὰ ἐν ταῖς 

΄ Ν ι - 

σόλεσι ταύταις βεβαιότερα, καὶ τείχη κρατύναντες διὰ τάχους ἀπῆλ- 
: ΣῚ " ] ᾽ Ν κΑ « -" 2 

90» ἐπὶ οἴκου. ὦ. ἐστράτευσαν δὲ καὶ οἱ Μηϑυμναῖοι ἀναχωρη- 
,: Ψ - 8. ΧΡ ᾿ ἈΠ ’ ἣν ’ὔ 

χάντων αὐτῶν ἐπ “ΑΙντισσαν" καὶ ἐχβοηϑείας τινὸς γενομένης πλη- 

γέντες ὑπό τὲ τῶν ᾿Αντισσαίων καὶ τῶν ἐπικούρων ἀπέϑανόν τε 
᾿ δῆ νὸ ; ε Ά, Ἁ ΄ « ἃ» - 

πολλοι καὶ ἀνεχώρησαν οἱ λοιποὶ κατὰ τάχος. ὃ. οἱ δὲ ᾿“'ϑηναῖοι 

πυνϑανόμενοι ταῦτα, τούς τὸ Μυτιληναίους τῆς γῆς κρατοῦντας 

καὶ τοὺς σφετέρους στρατιώτας οὐχ ἱκανοὺς ὄντας εἴργειν, πέμ- 
΄ “ , 

πουσι περὶ τὸ φϑινόπωρον ἤδη ἀρχόμενον Πάχητα τὸν ᾿Επικούρου 
΄, ᾿ , « , ς “ « ᾿ 2 ’ ἵ στρατηγὸν, καὶ χιλίους ὁπλίτας ἑαυτῶν. 4. οἱ δὲ αὐτερέται πλεύ- 

- -“ “ ἊΝ 

σαντὲς τῶν νεῶν ἀφικνοῦνται καὶ περιτειχίζουσι Μυτιλήνην ἐν κύ- 
- Νὴ - Ν - - 

κλῳ ἁπλῷ τείχει" φρούρια δὲ ἔστιν οἵ ἐπὶ τῶν καρτερῶν ἐγκατῳχο- 
᾿ Ἂ, καὶ ᾿ ΄ ΄ ΠῚ 

δόμηται. ὅ. "καὶ ἡ μὲν Μυτιλήνη κατὰ κράτος ἤδη ἀμφοτέρωϑεν 
- ἣν" ᾿ 

καὶ ἐκ γῆς καὶ ἐκ ϑαλάσσης εἵργετο, καὶ ὁ χειμὼν ἤρχετο γίγνεσϑαι. 
»»" Υ -“ 

ΧΙΧΣ, Προσδεόμενοι δὲ οἱ ᾿ϑηναῖοι χρημάτων ἐς τὴν πολιορ- 
κίαν, καὶ αὐτοὶ ἐσενεγκόντες τότε πρῶτον ἐσφορὰν διακόσια τάλαν- 

᾿ Α Ζ - 

τα, ἐξέπεμψαν καὶ ἐπὶ τοὺς ξυμμάχους ἀργυρολόγους ναῦς δώδεκα, 
κ ’ὔ; ’ὔ Ἄ οὖ [2 - Υ » ᾽ 

καὶ «υσικλέα, πέμπτον αὐτὸν στρατηγόν. ὦ. ὁ δὲ ἄλλα τε ἤργυ- 
΄ ν ’ Α “- σ΄ ΄ ᾽ ν - ᾽ ᾿ ῃ 

ρολόγει καὶ περιέπλει, καὶ τῆς Καρίας ἐκ υοῦντος ἀναβὰς διὰ 
-“ - , -“ 

τοῦ Μαιάνδρου πεδίου μέχρι τοῦ Σανδίου λόφου, ἐπιϑεμένων τῶν 
- Α - Α - » 

Καρῶν καὶ ᾿Αναιιτῶν, αὐτός τε διαφϑείρεται, καὶ τῆς ἄλλης στρα- 
τιᾶς πολλοί. 

ΧΑ, Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ χειμῶνος οἱ Πλαταιῆς, ἔτι γὰρ ἐπολιορ- 
- - Ἂν - ᾽ " - 

κοῦντο ὑπὸ τῶν Πελοποννησίων καὶ Βοιωτῶν, ἐπειδὴ τῷ τε σίτῳ 
» ΄ ΕῚ , δι... “-“ ΕῚ - » ’, 3 ᾿ με 

ἐπιλιπόντι ἐπιέζοντο, καὶ ἀπὸ τῶν ᾿ϑηνῶν οὐδεμία ἐλπὶς ἦν τι- 
, 5Ξω νον ’, ᾿ ’, ᾽ ’ Ε , ᾿ 

μωρίας, οὐδὲ ἄλλη σωτηρία ἐφαίνετο, ἐπιβουλεύουσιν αὐτοί τε καὶ 
Φ  η να ἱ Ἢ , - κ ΄ . ἐξ ελ,Θ ει " 

ἡηναίων οἱ ξυμπολιορκούμενοι πρῶτον μὲν πάντες ἐξελϑεῖν καὶ 
"» " ΠῚ Γ Ψ 

ὑπερβῆναι τὰ τϑίχη τῶν πολεμίων, ἢν δύνωνται βιάσασϑαι, ἐσηγη- 

σαμένου τὴν πεῖραν αὐτοῖς ()εαινέτου τε τοῦ Τολμίδου ἀνδρὺς μάν- 
-" “" ΄ “Ὁ , " 

τεὼς καὶ Πὐπομπίδου τοῦ ΖΙαϊμάχου, ὃς καὶ ἐστρατήγει" Φ. ἔπειτα 
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ε Α « , ᾽ ’ ’ Α 

οἱ μὲν ἡμίσεις ἀπώκνησαν πὼς τὸν κίνδυνον, μέγαν ἡγησάμενοι, ἐς 
δι, ἫΝ Ἁ “ ’ ᾿ - 

δὲ ἄνδρας διακοσίους καὶ εἴχοσι μάλιστα ἐνέμειναν τῇ ἐξόδῳ ἐϑε- 
ν ἴς - - - 

λονταὶ τρόπῳ τοιῷδε. ὃ. κλίμακας ἐποιήσαντο ἴσας τῷ τείχει τῶν 
, " , ᾿" ΓΦ) “ -“ ’ τῶν 

πολεμίων" ξυνεμετρήσαντο δὲ ταῖς ἐπιβολαῖς τῶν πλίνϑων, ἡ ἔτυχε 
ν “- μι Ε] -- - Ε -" 

πρὸς σφᾶς οὐκ ἐξαληλιμμένον τὸ τεῖχος αὐτῶν. ἠριϑμοῦντο δὲ 
᾿ ον ε Ε ’ ον « , ς ’ 

πολλοι ἅμα τὰς ἐπιβολάς, καὶ ἔμελλον οἱ μέν τινες ἁμαρτήσεσϑαι, 
« Α ’ “ - -“ - ᾽ 

οἱ δὲ πλείους τεύξεσϑαι τοῦ ἀληϑοῦς λογισμοῦ, ἄλλως τε καὶ πολ- 
, 3 - πὸ ΣΝ 

λάκις ἀριϑμοῦντες, καὶ ἅμα οὐ πολὺ ἀπέχοντες, ἀλλὰ ῥᾳδίως καϑο- 
, Ε] Ὁ...» , “-“ Ὧν - ρωμένου ἕς Ο ἐβούλοντο τοῦ τείχους. τὴν μὲν οὖν ξυμμέτρησιν τῶν 
’ σ ᾿ - - ; Α 

κλιμάκων οὕτως ἔλαβον, ἐκ τοῦ πάχους τῆς πλίνϑου εἰκάσαντες τὸ 
, κ ᾿ - Ὕ; Ἔ δ ναὶ μέτρον. ΧΑΧΙ. τὸ δὲ τεῖχος ἦν τῶν Πελοποννησίων τοιόνδε τῇ 
» ; - ᾿ ’ , , ΄ -“ Ἁ 

οἰκοδομήσει. εἶχε μὲν δύο τοὺς περιβόλους, πρός τε Πλαταιῶν καὶ 
" " - - 

εἰ τις ἔξωϑεν ἀπ᾿ ᾿Αϑηνῶν ἐπίοι, διεῖχον δὲ οἱ περίβολοι ἑκκαίδεκα 
δ 5 μ ἀρ α α , " “ ἘΔ - Ἰδτ ις , 

ποδὰας μάλιστα ἀπὶ ἀλλήλων. 2. τὸ οὖν μεταξὺ τοῦτο, οἱ ἔχκαί- 
- ν᾿ 

δεκα πόδες, τοῖς φύλαξιν οἰκήματα διανενεμημένα ὠκοδόμητο, καὶ 
- - , -- »- ᾿ ἢ» ξυνεχῆ ὥστε ἕν φαίνεσϑαι τεῖχος παχὺ ἐπάλξεις ἔχον ἀμφοτέρω- 

κ ’ ἐ ΘΝ ΄ 7. τς ς Ὅ κο, -" 

ϑὲν. ὃ. διὰ δέκα δὲ ἐπάλξεων πύργοι ἦσαν μεγάλοι καὶ ἰσοπλατεῖς 
- ’ ᾿ » -“ Α ᾿ ᾿ 

τῷ τείχει, διήκοντες ἔς τὲ τὸ ἔσω μέτωπον αὐτοῦ καὶ οἱ αὐτοὶ καὶ ἐς 
ν " σ ’ ν ΠΥ " , 3 " 3 53, “- ’ 

τὸ ἔξω, ὠστὲ πάροδον μὴ εἶναι παρὰ πύργον, ἀλλὰ δι αὐτῶν μὲ- 
, 

σῶν διήεσαν. 4. τὰς οὖν νύκτας, ὁπότε χειμὼν εἴη νοτερός, τὰς 
" 4. τὸ ἘΦ “ς, τῇ Ε μ᾿ “- , " 3. 5.1. - 

μὲν ἐπάλξεις ἀπέλειπον, ἐκ δὲ τῶν πύργων ὄντων δι᾿ ολίγου καὶ 
᾿ - - Ὕ » Ἕ 
ἄνωϑεν στεγανῶν, τὴν φυλακὴν ἐποιοῦντο. τὸ μὲν οὖν τεῖχος ᾧ 

-- - - - ᾿ 
περιεφρουροῦντο οἱ Πλαταιῆς τοιοῦτον ἦν. ΧΑΧΙΙ. οἱ δ᾽, ἐπειδὴ 

» ΄ ᾿ σ ν᾿ ,ὕ 

παρεσκεύαστο αὐτοῖς, τηρήσαντες νύχτα χειμέριον ὕδατι καὶ ἀνέμῳ 
ΤῸΝ ΄ - Ων " Ἁ - " 

καὶ ἅμα ἀσέληνον ἐξήεσαν" ἡγοῦντο δὲ οἵπερ καὶ τῆς πείρας αἴτιοι 
Ἕ - ΄ Ν » , 

ἦσαν. καὶ πρῶτον μὲν τὴν τάφρον διέβησαν ἣ περιεῖχεν αὐτούς, 
- - φ ’ 

ἔπειτα προσέμιξαν τῷ τείχει τῶν πολεμίων λαϑόντες τοὺς φύλακας, 
“" -“ ᾿  Ἶ - 5» - 

ἀνὰ τὸ σκοτεινὸν μὲν οὐ προϊδόντων αὐτῶν, ψόφῳ δὲ τῷ ἔκ τοῦ 
᾽ - - ; τ 

προσιέναι αὐτοὺς ἀντιπαταγοῦντος τοῦ ἀνέμου οὐ κατακουσάντων 
“ ᾿ κι , ιν» σ΄ ἥν ὃν ΗΠ , 

2. ἅμα δὲ καὶ διέχοντες πολὺ ἤεσαν, ὅπως τὰ ὁπλὰ μὴ κρουόμενα 
ι " » , - ν ᾽ τ - ε , 

πρὺς ἄλληλα αἴσϑησιν παρέχοι. ἦσαν δὲ εὐσταλεῖς τε τῇ ὁπλίσει, 
, ’ » ’ Ὕ ο 

καὶ τὸν ἀριστερὸν πόδα μόνον ὑποδεδεμένοι, ἀσφαλείας ἕνεκα τῆς 
΄ ΓᾺ "4 ι᾿ ϑι 

πρὸς τὸν πηλόν. 8. κατὰ οὖν μεταπύργιον προσέμισγον πρὸς τὰς 
΄ ΄ ΄σ ᾿ - Ἅ: « δ; , ’, 

ἐπάλξεις, εἰδότες ὅτι ἔρημοί εἶσι, πρῶτον μὲν οἱ τὰς κλίμακας φὲ- 
᾿ - Γι , ’ , ’ 

ροντὲες καὶ προσέϑεσαν᾽ ἔπειτα ψιλοὶ δώδεκα ξὺν ξιφιδίῳ καὶ ϑὼ- 
τ - . ΄ ’ 4 “« στ, ἢ 

ράκι ἀνέβαινον, ὧν ἡγεῖτο ᾿Αμμέας ὁ Κοροίβου καὶ πρῶτος ἀνέβη. 
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4 Α ϑ»" ΔΑ “- , [οὶ 5. “3. δ ; “« ᾽ὔ ΄“ ᾽ 

μετὰ δὲ αὐτὸν οἱ ἑπόμενοι ἕξ ἐφ᾽ ἑκάτερον τῶν πύργων ἀνέβαιγον' 
» .»» " , ᾿ ΄ πον . [τ 

ἔπειτα ψιλοὶ ἄλλοι μετὰ τούτους ξὺν δορατίοις ἐχώρουν, οἷς ἕτεροι 
,ὕ σ 5» - - 4 

κατύπιν τὰς ἀσπίδας ἔφερον, ὅπως ἐχεῖνοι ὅᾷον προσβαίνοιεν, καὶ 
" ΄ ρον Η » , Γ « .,»)Ὁὦ», 
ἔμελλον δώσειν ὁπότε πρὸς τοῖς πολεμίοις εἴησαν. 4. ὡς δὲ ἄνω 

4 5 “ ΄ 

πλείους ἐγένοντο, ἤσϑοντο οἱ ἐκ τῶν πύργων φύλακες" κατέβαλε 
- - ᾽ - , 

γάρ τις τῶν Πλαταιῶν ἀντιλαμβανόμενος ἀπὸ τῶν ἐπάλξεων κερα- 
’, « - - ᾽ ’ Α ἥἶς. δα δ. Ἁ Ἁ 

μίδα, ἢ πεσοῦσα δοῦπον ἐποίησε. ὅ. καὶ αὐτίκα βοὴ ἦν, τὸ δὲ 
πὺΝ πὶ σ ᾿ κἶν “ - ᾿ 

στρατόπεδον ἐπὶ τὸ τεῖχος ὡρμηῆσεν" οὐ γὰρ ἤδει ὅ,τι ἦν τὸ δεινὸν 
- ν ᾿Ὶ - » ἐς 2 - ΄ -" 

σκοτεινῆς νυκτὸς καὶ χειμῶνος ὄντος, καὶ ἅμα οἱ ἐν τῇ πόλει τῶν 
Πλαταιῶν ὑπολελειμμένοι ἐξελθόντες προσέβαλον τῷ τείχει τῶν 

τ 2 "Ἅ - σ 

Πελοποννησίων ἐκ τοὔμπαλιν ἢ οἱ ἄνδρες αὐτῶν ὑπερέβαινον, ὅπως 
- ᾿ - Γ " 

ἥκιστα πρὸς αὐτοὺς τὸν νοῦν ἔχοιεν. Θ. ἐθορυβοῦντο μὲν οὖν κατὰ 
΄ ’ -" ᾿ » Α 5 ’ ΕῚ “« «ε -“ - 

χώραν μένοντες, βοηϑεῖν δὲ οὐδεὶς ἐτόλμα ἐκ τῆς ἑαυτῶν φυλακῆς, 
-: ῃ 

ἀλλ᾽ ἐν ἀπόρῳ ἦσαν εἰκάσαι τὸ γιγνόμενον. 7. καὶ οἱ τριακόσιοι 
5 - Ἐ, 3 Ὁ - » , 3 , "Ὁ - ’ 

αὐτῶν, οἷς ἐτέτακτο παραβοηϑεῖν εἴ τι δέοι, ἐχώρουν ἔξω τοῦ τεί- 
, Ν᾽ ΄ “; 

χους πρὸς τὴν βοήν. φρυκτοί τε ἤροντο ἐς τὰς Θήβας πολέμιοι" 
-» οὐ Α - ΄ - - 

παρανῖσχον δὲ καὶ οἱ ἐκ τῆς πόλεως Πλαταιῆς ἀπὸ τοῦ τείχους 
’ - 

φρυχτοὺς πολλούς, πρότερον παρεσκευασμένους ἐς αὐτὸ τοῦτο, 
σ - - - - 

ὕπως ἀσαφῆ τὰ σημεῖα τῆς φρυκτωρίας τοῖς πολεμίοις ἢ καὶ μὴ 
»" 2, , ὴ ᾿ - 

βοηϑοῖεν, ἄλλο τι νομίσαντες τὸ γιγνόμενον εἶναι ἢ τὸ ὃν, πρὶν σφῶν 
οἱ ἄνδρες οἱ ἐξιόντες διαφύγοιεν καὶ τοῦ ἀσφαλοῦς ἀντιλάβοιντο. 

ΧΧΉΗΠΙ. οἱ δ᾽ ὑπερβαίνοντες τῶν Πλαταιῶν ἐν τούτῳ, ὡς οἱ πρῶ- 
- ᾿ - ᾿ 

τοι αὐτῶν ἀναθεβήκεσαν καὶ τοῦ πύργου ἑκατέρου τοὺς φύλακας διὰα- 

φϑείραντες ἐχκεχρατήκεσαν, τάς τὸ διόδους τῶν πύργων ἐνστάντες 
᾿ ΗΜ, ᾿ ᾽ ω ᾽ Ξ κ ᾿ 

αὐτοι ἐφύλασσον μηδένα δι΄ αὐτῶν ἐπιβοηϑεῖν, καὶ κλίμακας προσ- 

ϑέντες ἀπὸ τοῦ τείχους τοῖς πύργοις καὶ ἐπαναβιβάσαντες ἄνδρας 
εἰ - κ᾿ - 

πλείους, οἱ μὲν ἀπὸ τῶν πύργων τοὺς ἐπιβοηϑοῦντας καὶ χάτωϑεν 
ΟΥ̓ 4 : 4 «ε ᾽ ] ,ᾳ « , ἢ) 

καὶ ἄνωϑεν εἶργον βάλλοντες, οἱ δ᾽ ἕν τούτῳ, οἱ πλείους, πολλὰς 
’ ’ Ὁ Α Α » ’ Ἑ Σ ’ ν - 

προσϑέντες κλίμαχας μα, καὶ τὰς ἑπάλξεις ἀπώσαντες, διὰ τοῦ 
, « ’ « Ἁ , ...4 Ὁ ΓΝ 

μεταπυργίου ὑπερέβαινον. 2. ὁ δὲ διακομιζόμενος ἀεὶ ἵστατο ἐπὶ 
- ," - ὐψέδει “- , 

τοῦ χείλους τῆς τάφρου, καὶ ἐντεῦϑεν ἐτόξευον τε καὶ ἠκόντιζον, εἴ 
τις παραβοηϑῶν παρὰ τὸ τεῖχος κωλυτὴς γίγνοιτο τῆς διαβάσεως. 
ἢ. ἐπεὶ δὲ πάντες διεπεπεραίωντο, οἱ ἀπὸ τῶν πύργων, χαλεπῶς οἱ 

- 5 ΄ ΄ Ὶ ᾿ 

τελευταῖοι, καταβαίνοντες ἐχώρουν ἐπὶ τὴν τάφρον, καὶ ἐν τούτῳ 
’ » " Ψ οἱ τριακόσιοι αὐτοῖς ἐπεφέροντο λαμπάδας ἔχοντες. 4. οἱ μὲν οὖν 

- -»" -» - Α «Ὁ 

Πλαταιῆς ἐκείνους ἑώρων μᾶλλον ἐκ τοῦ σχότους, ἑστῶτες ἐπὶ τοῦ 
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- ΄ “ον. 4 ; “ὦ ; 3 Α 

χείλους τῆς τάφρου, καὶ ἐτόξευόν τε καὶ ἐσηκόντιζον ἐς τὰ γυμνα, 
Ε) ν ΟΕ; δὰ ο ἀᾺι » Κ ΄' , ψ , - 

αὐτοὶ δὲ ἐν τῷ ἀφανεῖ ὄντες ἧσσον διὰ τὰς λαμπάδας καϑεωρῶντο, 
σ Α ΄« - Ἁ ε αὶ σε ν 

ὅ. ὥστε φϑάνουσι τῶν Πλαταιῶν καὶ οἱ ὕστατοι διαβάντες τὴν 
“- , " ᾽’ ΄ ΄ " 

τάφρον, χαλεπῶς δὲ καὶ βιαίως" κρύσταλλός τὸ γὰρ ἐπεπήγει οὐ 
, » ΘΒ τ" "μα, σ Φδι 9 -" ὦ Ε] Ἑ Ρ] ,ὔ νἊ ’, « 

βέβαιος ἐν αὐτῇ ὡστ' ἐπελϑεῖν, ἀλλ᾿ οἷος ἀπηλιώτου ἢ βορέου υδα- 
΄ “- Α , ’ , Ἁ 

τώδης μᾶλλον, καὶ ἡ νὺξ τοιούτῳ ἀνέμῳ ὑπονγειφομένη πολὺ τὸ 
σ - ’ « ΄ 

ὕδωρ ἐν αὐτῇ ἐπεποιήκει, ὃ μόλις ὑπερέχοντες ἐπεραιώϑησαν. ἐγέ- 
}: " 2 - - - - ᾿" ψετο δὲ καὶ ἡ διάφευξις αὐτοῖς μᾶλλον διὰ τοῦ χειμῶνος τὸ μέγε- 

΄- ΔΑ " - - 

ϑος. ΧΧΙΓΥ. ὁρμήσαντες δὲ ἀπὸ τῆς τάφρου οἱ Πλαταιῆς, ἐχώ- 
3 , " Ε , 5 ’ « ’ » 4 » δ “ 

ρουν ἀϑρόοι τὴν ἐς Θήβας φέρουσαν ὁδόν, ἐν δεξιῷ ἔχοντες τὸ τοῦ 
᾿ « - σ - ΄ 

᾿Ανδροκράτους ἡρῷον, νομίζοντες ἥκιστα σφᾶς ταύτην αὐτοὺς ὑπο- 
- 4. Ο Α 

τοπῆσαι τραπέσϑαι τὴν ἐς τοὺς πολεμίους" καὶ ἅμα ἑώρων τοὺς 
᾿ - Ὶ ΄ Ἴ 

Πελοποννησίους τὴν πρὸς Κιϑαιρῶνα καὶ δρυὸς κεφαλᾶς, τὴν ἐπὶ 
3 - ’ Δ ’ Ξ ἂς εὐ νΝ ν «Δ 

᾿ϑηνῶν φέρουσαν, μετὰ λαμπάδων διώκοντας. 2. καὶ ἐπὶ μὲν ἕξ 
““-«ᾳ« ν , ε - " 5.64 - - 2 ᾿ μὴ ᾽ 

ἢ ἑπτὰ σταδίους οἱ Πλαταιῆς τὴν ἐπι τῶν Θηβῶν ἐχώρησαν, ἔπειϑ' 
« Α »ὕὔ 

ὑποστρέψαντες ἤεσαν τὴν πρὸς τὸ ὄρος φέρουσαν ὁδόν, ἐς ̓ Ερύϑρας 
δ 6 ; ΝῚ ’ - 3. - ’ » " 2 Ζ 

καὶ Ὑσιάς, καὶ λαβόμενοι τῶν ὀρῶν διαφεύγουσιν ἐς τὰς ᾿ϑηνας, 
, ’ Ἢ Ρ - - 

ἄνδρες δώδεκα καὶ διακόσιοι ἀπὸ πλειόνων εἰσὶ γάρ τινὲς αὐτῶν 
α: .2 ’ 3 ΑΝ , " « , τ 3,  .Ν Ως ΜΕ 

οἱ ἀπετράποντο ς τὴν πόλιν πρίν ὑπερβαίνειν, εἰς δ᾽ ἐπι τῇ ἔξω 
᾿ -.-’ 5. 7 . « - , , ἢ 

τάφρῳ τοξότης ἐλήφϑη. ὅ.. οἱ μὲν οὖν Πελοποννήσιοι κατὰ χώραν 
] , ΄ν ’ , «ς Ε] » “« ’, -" 

ἐγένοντο τῆς βοηϑείας παυσάμενοι" οἱ δ᾽ ἐκ τῆς πόλεως Πλαταιῆς 

τῶν μὲν γεγενημένων εἰδότες οὐδέν, τῶν δὲ ἀποτραπομένων σφίσιν 
΄ 2 κ ’ ’ « 

ἀπαγγειλάντων ὡς οὐδεὶς περίεστι, κήρυκα ἐχπέμψαντες, ἐπεὶ ἡμέ- 
Σ ’, »" - ΄ ᾿ 

ρα ἐγένετο, ἐσπένδοντο ἀναίρεσιν τοῖς νεχροῖς, μαϑόντες δὲ τὸ ἀλη- 
᾿ Σ 7 ε , ν - - " σ « ΄ 

ϑὲς ἐπαύσαντο. οἱ μὲν δὴ τῶν Πλαταιῶν ἀνδρὲς οὕτως ὑπερβαντες 

ἐσώϑησαν. 
Α - - ᾽ - - 

ΧΧΥ. ἘἜκ δὲ τῆς ““ακεδαίμονος, τοῦ αὐτοῦ χειμῶνος τελευ- 

τῶντος, ἐχπέμπεται Σάλαιϑος ὁ “;ακεδαιμόνιος ἐς Μυτιλήνην τριή- 

ρει. καὶ πλεύσας ἐς Πύῤῥαν, καὶ ἐξ αὐτῆς πεζῇ κατὰ χαράδραν τινώ, 
ἘΠΕ ᾿ Ύ ᾿ ’, ν 5. »» » ᾿ 
ἡ ὑπερβατὸν ἣν τὸ περιτείχισμα, διαλα ϑὼν ἐσέρχεται ἐς τὴν ἢῆῖυτι- 
λήνην ὶ ἔλ ο ἔδροις ὅτι ἐσβολή Ψ ἐς τὴν ᾽Α͂ ἔ ήνην, καὶ ἔλεγε τοῖς προέδροις ὅτι ἐσβολή τε ἅμα ἐς τὴν ᾿Αττικὴν 

4 - α ᾿" » 

ἔσται, καὶ αἱ τεσσαράκοντα νῆες παρέσονται ἃς ἔδει βοηϑῆσαι αὐ- 
ζ; - . “ 

τοῖς, προαποπεμῳφϑῆναί τε αὐτὸς τούτων ἕνεκα, καὶ ἅμα τῶν ἄλ- 
ΕῚ ΄ - « Ἁ - Ε ; ᾿ 

λων ἐπιμελησόμενος. 2. καὶ οἱ μὲν Μυτιληναῖοι ἐϑάρσουν τε, καὶ 
΄ κα - . ΄ “ ΄ σ 

αρὺς τοὺς ᾿“ϑηναίους ἤσσον εἶχον τὴν γνώμην ὥστε ξυμβαίνειν. ὃ 
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» » ὥ τ ᾿ ’ " - φ. ἀξο χὰ , 
τὲ χειμῶν ἐτελεύτα οὗτος καὶ τέταρτον ἔτος τῷ πολέμῳ ἑτελεῦτα 

- « 

τῷδε ὃν Θουκιδίδης ξυνέγραψεν. 
- ’ ’ . 

ΧΧΎΙ. Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου ϑέρους οἱ Πελοποννήσιοι, ἐπειδὴ 
, Ν - 

τὰς ἐς τὴν Μῆυτιλήνην, δύο καὶ τεσσαράκοντα ναῦς ἀπέστειλαν 
" 3 , « π᾿ ᾽ - , ’ 4 
ἔχοντα ᾿Αλκίδαν, ὃς ἢν» αὐτοῖς ναύαρχος, προστάξαντες, αὐτοὶ ἐς 

κ 2 Α Ν « , 3. δ μή .) - Ε) 

τὴν ᾿Αττικὴν καὶ οἱ ξύμμαχοι ἐσέβαλον, ὁπὼς οἱ ᾿ϑηναῖοι, ἀμφο- 
, ᾽, 4 » ᾿Ὶ » " , 

τέρωϑεν ϑορυβούμενοι, ἧσσον ταῖς ναυσὶν ἕς τὴν Μυτιλήνην κατα- 
-“ μὰ “- - ΄ 

πλεούσαις ἐπιβοηϑήσουσιν. Ὡ. ἡγεῖτο δὲ τῆς ἐσβολῆς ταύτης Κλεο- 
, εὖ 4 , -“ ΄ «γ ᾿ " 

μένης ὑπὲρ Παυσανίου τοῦ Πλειστοάνακτος υἱέος, βασιλέως ὄντος 
, Υ̓͂ Α Α ες Α 4 5 [2 Υ̓ « 3 

καὶ νεωτέρου ἔτι, πατρὸς δὲ ἀδελφὸς ὦν. 9. ἐδήωσαν δὲ τῆς ᾿4:- 
- δ, " ἷ τ ὦ 

τικῆς τά τὲ πρότερον τετμημένα [καὶ] εἴ τι ἐβεβλαστήκει, καὶ ὁσα 
» - - 5 - , Ῥω. “"»" σ ; 

ἐν ταῖς πρὶν ἐσβολαῖς παρελέλειπτο᾽ καὶ ἡ ἐσβολὴ αὑτὴ χαλεπωτατη 
5 ξ -" 3 ’, " ν ΕΙ 2 , Α 5. Ἅ 

ἐγένετο τοῖς ᾿Αϑηναίοις μετὰ τὴν δευτέραν. 4. ἐπιμένοντες γὰρ ἀεὶ 
- “ - " 

ἀπὸ τῆς «“έσβου τι πεύσεσϑαι τῶν νεῶν ἔργον, ὡς ἤδη πεπεραιω- 
, 5 - Ὶ ν [2 « Ε] 3 Ν » , ΕΣ 

μένων, ἐπεξῆλϑον τὰ πολλὰ τέμνοντες. ὡς δ᾽ οὐδὲν ἀπέβαινεν αὖ- 
» 4 ΄ Ἄ »- Α 

τοῖς ὧν προσεδέχοντο, καὶ ἐπελελοίπει ὁ σῖτος, ἀνεχώρησαν καὶ διε- 
Ἰύϑησαν κατὰ πόλεις. 

᾿ - - - ΧΧΎΙΠΙ. Οἱ δὲ Μυτιληναῖοι ἐν τούτῳ, ὡς αἵ τε νῆες αὐτοῖς 
Ε] τ 3... ἢ "- ’ γ δον , δ,..8 - 5 

οὐχ ἧκον ἀπὸ τῆς ΠΙελοποννήσου ἀλλὰ ἐνεχρόνιζον, καὶ ὃ σῖτος ἐπε- 
“ ’ - ’ Α 

λελοίπει, ἀναγκάζονται ξυμβαίνειν πρὺς τοὺς ᾿Αϑηναίους διὰ τάδε. 
Α " - 

ὦ. ὁ Σάλαιϑος καὶ αὐτὸς οὐ προσδεχόμενος ἔτι τὰς ναῦς ὁπλίζει 
κ - 

τὸ . 

τὸν δῆμον, πρότερον ψιλὸν ὄντα, ὡς ἐπεξιὼν τοῖς ᾿ϑηναίοις" 8. οἱ 
᾿ .Ι Ψ». σ - " - 

δὲ ἐπειδὴ ἔλαβον ὅπλα, οὔτε ἠκροῶντο ἔτι τῶν ἀρχόντων, κατὰ ξυλ- 
; ’ ἍἋ " »" 

λόγους τὲ γιγνόμενοι, ἢ τὸν σῖτον ἐκέλευον τοὺς δυνατοὺς φέρειν ἐς 
᾿ " Η ΄ σ΄ “ . 

τὸ φανερόν, καὶ διανέμδιν ἅπασιν, ἢ αὐτοὶ ξυγχωρήσαντες πρὸς 
᾿ϑηναίους ἔφασαν παραδώσειν τὴν πόλιν. ΧΧΎΠΙ. γνόντες δὲ 

- , » ΄ 

υἱ ἐν τοῖς πράγμασιν οὔτ᾽ ἀποκωλύσειν δυνατοὶ ὄντες, εἴ τ ἀπομο- 
’ - ; ν - σιν «8 

νονϑήσονται τῆς ξυμβάσεως, κινδυνεύσοντες, ποιοῦνται κοινῇ ὁμολο- 
Ἷ ’ ᾿ ᾿ " ΄ σ Ε] , " 

γίαν πρὸς τὲ Π]αχητὰ καὶ τὸ στρατόπεδον, ὥστε ᾿“ϑηναίοις μὲν 
3. ὦ - " - 

ἐξεῖναι βουλεῦσαι περὶ Μεηυτιληναίων ὁποῖον ἄν τι βούλωνται καὶ 
τὴν στρατιὰν ἐς τὴν πόλιν δέχεσϑαι αὐτούς, πρεσβείαν δὲ ἀπο- 
στέλλειν ἐς τὰς ᾿ϑήνας ἢῆυτιληναίους περὶ ἑαυτῶν" ἐν ὅσῳ δ᾽ ἂν 

΄ , ’ » 

πάλιν ἔλϑωσι, Πάχητα μήτε δῆσαι ἢ]υτιληναίων μηδένα, μήτε ἀν- 

δραποδίσαι, μήτε ἀποκτεῖναι. ἡ μὲν ξύμβασις αὕτῃ ἐγένετο. Ὡ. οἱ 
Α Α ο - 

δὲ πράξαντες πρὸς τοὺς ““ακεδαιμονίους μάλιστα τῶν Μυτιληναίων 
" » « ἋΣ Α 5 "δ " 

περιδεεῖς ὄντες, ὡς ἡ στρατιὰ ἐσῆλϑεν, οὐκ ἠνέσχοντο, ἀλλ᾽ ἐπὶ τοὺς 
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4 ΄ , ἐ , ᾽ 5 ’ ᾽ ᾿ σ Α 

βωμὺς ὅμως καϑίζουσι" Πάχης δ᾽ ἀναστήσας αὐτοὺς ὥστε μὴ 
» , Ἐ » - 
ἀδικησαι, κατατίϑεται ἐς Τένεδον μέχρι. οὐ τοῖς ᾿ϑηναίοις τι δόξῃ. 

᾿ νὰ κ » κ » 

8. πέμψας δὲ καὶ ἐς τὴν 'Αντισσαν τριήρεις προσεχτήσατο καὶ 
» ν μ ᾿" ΄ ᾿ , Ἐ ει. τῶν, 530. ἡ 

τἄλλα τὰ πέρι τὸ στρατόπεδον καϑίστατο ἢ αὑτῷ ἐδόκει. 
" ΦιΎΣ - , ον 

ΧΧΙΧ, Οἱ δ᾽ ἐν ταῖς τεσσαράκοντα ναυσὶ Πελοποννήσιοι, 
] ᾿" δ ’, , , γ 

οὺς ἔδει ἐν τάχει παραγενέσϑαι, πλέοντες περί τὸ αὐτὴν τὴν 
, Ν ͵ “- - 

Πελοπόννησον ἐνδιέτριψαν, καὶ κατὰ τὸν ἄλλον πλοῦν σχολαῖοι 
Υ ᾿) νὴ ΕΣ “ῳ ,ὔ 3 ’,’ Ψ 

κομισϑέντες, τοὺς μὲν ἔκ τῆς πόλεως ᾿ϑηναίους λανθάνουσι, 
ν. Ν - ΖΔηλ μὲ "- πεν ΤΑ Δ ᾿ς, - 23 “ 

πριν δὴ τῇ 4ηλῳ ἔσχον, προσμίξαντες δ᾽ ἀπ αὐτῆς τῇ Ϊκαρῷ 
᾿: , “ - “ « ’ ΓΗ ς 

καὶ υκόνῳ πυνϑάγονται πρῶτον οὁτί ἡ ῆιυτιληνη ϑδαλωκε. 
᾿ ᾿ ᾿ , , - 

Ὡ, βουλόμενοι δὲ τὸ σαφὲς εἰδέναι κατέπλευσαν ἐς ᾿Ἔμβατον τῆς μ 

; δι ον Ν ’ ᾽ “- , ε , 
Ἐρυϑραίας" ἡμέραι δὲ μάλιστα ἤσαν τῇ Πυτιλήνῃ ἑαλωκυίᾳ 
ε ν Ῥ.Ν 5 Ἁ "» ’ ’ ᾿ δ 

ἑπτὰ ὅτ᾽ ἐς τὸ Ἔμβατον κατέπλευσαν. πυϑόμενοι δὲ τὸ σαφὲς 
3. Ἂ ᾿] ΄ Υ Ξ Ἁ » τ Ρ. -" ’, 

ἐβουλεύοντο ἐκ τῶν παρόντων" καὶ ἔλεξεν αὐτοῖς Τευτίαπλος 
" -»" Ν “ 

ἀνὴρ Ἤλεῖος τάδ. ΧΧΧ., ᾿Αλκίδα καὶ Πελοποννησίων ὅσοι 
΄ - - Ν - -» - ν 

πάρεσμεν ἄρχοντες τῆς στρατιᾶς, ἐμοὶ δοκεῖ πλεῖν ἡμᾶς ἐπὶ 
Α ’ σ ᾿ 

Μυτιλήνην πρὶν ἐχπύστους γενέσϑαι ὥσπερ ἔχομεν. 2. κατὰ 
ἕ ᾿ “- ᾿ , ΓΟ κ᾿ 

γὰρ τὸ εἰκὸς ἀνδρῶν νεωστὶ πόλιν ἐχόντων πολὺ τὸ ἀφύλακτον 
᾿ Α Ἐ »" 

εὑρήσομεν, κατὰ μὲν ϑάλασσαν καὶ πάνυ, ἡ ἐχεῖνοί τὲ ἀνέλπιστοι 
“ Ν - ΟῚ Α 

ἐπιγενέσϑαι ἄν τινα σφίσι πολέμιον, καὶ ἡμῶν ἡ ἀλκὴ τυγχάνει 
Ε] ᾿ " -" “- 

μάλιστα οὔσα᾽ εἰχὸς δὲ καὶ τὸ πεζὸν αὐτῶν κατ᾽ οἰκίας ἀμελέστε- 
Γ᾿ ἈΝ » 

ρον ὡς κεκρατηχκότων διεσπάρϑαι. ὃ. εἰ οὖν προσπέσοιμεν ἄφγω 
, ΄“- - "» " » - 

τε καὶ νυχτός, ἐλπίζω μετὰ τῶν ἔνδον, εἴ τις ἄρα ἡμῖν ἔστιν 
- Ἃ ’ , ᾿ 

ὑπόλοιπος εὔνους, καταληφϑῆναι ἂν τὰ πράγματα. καὶ μὴ 
᾿ 

ἀποκχνήσωμεν τὸν κίνδυνον, νομίσαντες οὐκ ἄλλο τι εἶναι τὸ 
- νἉ ; - « , Ἁ . ΄΄ 

καινὸν τοῦ πολέμου ἢ τὸ τοιοῦτον, ὃ εἴ τις στρατηγὸς ἔν τε αὑτῷ 
Ν » “« 3 - Ι] Ἃ 

φυλάσσοιτο καὶ τοῖς πολεμίοις ἐνορῶν ἐπιχειροίη, πλεῖστ ἂν 
- " - Ν " " , 

ὀρϑοῖτο. ΧΧΧΙ. ὁ μὲν τοσαῦτα εἰπὼν οὐκ ἔπειϑε τὸν ᾿Αλκί- 
͵ - , ΄ " « ’ 

δαν. ἄλλοι δέ τινὲς τῶν ἀπ ᾿Ιωνίας φυγάδων καὶ οἱ «“1ἔσβιοι 

ξυμπλέοντες παρήνουν, ἐπειδὴ τοῦτον τὸν κίνδυνον φοβεῖται, τῶν 
. - δ ΄ , μή 3 
ἐν ᾿Ιωνίᾳ πόλεων καταλαβεῖν τινα ἢ Κύμην τὴν «ἰολίδα, ὅπως ἐκ 

[, « ’ ᾿ 2 ’ » ᾿ς ε] ’ ᾿] 

πόλεως ὁρμώμενοι τὴν ᾿Ιωνίαν ἀποστήσωσιν. ἐλπίδα δ᾽ εἶναι" 

οὐδενὶ γὰρ ἀκουσίως ἀφῖχϑαι" καὶ τὴν πρόσοδον ταύτην μεγίστην 
« - ῳ.“.9 ᾿, Ἁ « ψ Α [ὰ Ἃ Ε] - » -ἢ 

οὖσαν ἡναίων ἢν ὑφέλωσι καὶ ἅμα ἢν ἐφορμῶσιν αὐτοῖς, 
΄ ’ , , 

δαπώνη σφίσι γίγνηται, πείσειν τὲ οἴεσϑαι καὶ Πισσούϑνην ὥστε που ίσυ, 7} ΠΧ Ϊ 
ξυμπολεμεῖν. ὦ. ὁ δὲ οὐδὲ ταῦτα ἐνεδέχετο, ἀλλὰ τὸ πλεῖστον 



1396 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑ͂ ΦΗΣ. 

τῆς γνώμης εἶχεν, ἐπειδὴ κεήδ Μυτιλήνης ὑστερήκει, ὅτι τάχιστα τῇ 

Πελοποννήσῳ πάλιν προσμῖξαι. ΠΧ Χ ἄρας δὲ ἐκ τοῦ 

Ἐμβάτου παρέπλει" καὶ προσχὼν Μυοννήσῳ τῇ Τηίων τοὺς 

αἰχμαλώτους οὺς κατὰ πλοῦν εἰλήφει ἀπέσφαξε τοὺς πολλούς. 

ᾧ. καὶ ἐς τὴν Ἔφεσον καϑορμισαμένου αὐτοῦ, Σαμίων τῶν ἐξ 

᾿Αναίων ἀφικόμενοι πρέσβεις ἔλεγον οὐ καλῶς τὴν Ἑλλάδα ἐλευϑε- 

ροῦν αὐτόν, εἰ ἄνδρας διέφϑειρεν οὔτε χεῖρας ἀνταιρομένους οὔτε 

πολεμίους, ᾿4ϑηναίων δὲ ὑπ᾿ ἀνάγκης ξυμμάχους" εἴ τε μὴ παύ- 

σεται, ὀλίγους μὲν αὐτὸν τῶν ἐχϑρῶν ἐς φιλίαν προσάξεσθαιᾳ 

πολὺ δὲ πλείους τῶν φίλων πολεμίους ἕξειν. 8. καὶ ὁ μὲν ἐπεί- 

σϑη τε καὶ Χίων ἄνδρας ὅσους εἶχεν ἔτι ἀφῆκε καὶ τῶν ἄλλων 

τινάς" ὁρῶντες γὰρ τὰς ναῦς οἱ ἄνϑρωποι οὐκ ἔφευγον, ἀλλὰ 

πευσεχύδον» μᾶλλον ὡς ᾿Αττικαῖς καὶ ἐλπίδα οὐδὲ τὴν ἐλαχίστην 

εἶχον, μή ποτε, ᾿ϑηταίων τῆς ϑαλάσσης κρατούντων, γαὖς Πελο- 

ποννησίων εἰς ᾿Ιωνίαν παραβαλεῖν. ΧΧΧΙΠΙ. ἀπὸ δὲ τῆς 

᾿Εφέσου ὁ ᾿Αλκίδας ἔπλει κατὰ τάχος καὶ φυγὴ» ἐποιεῖτο" ὥφθη 

γὰρ ὑπὸ τῆς “Σαλαμινίας καὶ Παράλου ἔτι περὶ Ἴκαρον ὁρμῶν, 

αἱ δ᾽ ἀπ᾿ ᾿4'ϑηνῶν ἔτυχον πλέουσαι, καὶ δεδιὼς τὴν δίωξιν ἔπλει 

διὰ τοῦ πελάγους ὡς γῇ ἑχούσιος οὐ σχήσων ἄλλῃ ἢ Πελοποννήσῳ. 

Ὡ, τῷ δὲ Πάχητι καὶ τοῖς ᾿4ϑηναίοις ἦλϑε μὲν καὶ ἀπὸ τῆς 

Ερυϑραίας ἀγγελία, ἀφικνεῖτο δὲ καὶ παλταχόϑεν" ἀτειχίστου γὰρ 

οὔσης τῆς ᾿Ιωνίας, μέγα τὸ δέος ἐγένετο, μὴ παραπλέοντες. οἱ 

Πελοποννήσιοι, εἰ καὶ ὡς μὴ διενοοῦντο μένει», πορϑῶσιν᾽ ἅμα 

προσπίπτοντες τὰς πόλεις. αὐτάγγελοι δ᾽ αὐτὸν ἰδοῦσαι ἐν τῇ 

᾿Ικάρῳ ἥ τε Πάραλος καὶ ἧ “Σαλαμινία ἔφρασαν. 3. ὁ δὲ ὑπὸ 

σπουδῆς ἐποιεῖτο τὴν δίωξιν" καὶ μέχρι μὲν Πάτμου τῆς νήσου 

ἐπεδίωξεν, ὡς δ᾽, οὐκέτι ἐν καταλήψει ἐφαίνετο, ἐπανεχώρει. κέρ- 

δος δὲ ἐνόμισεν, ἐπειδὴ οὐ μετεώροις περιέτυχεν, ὅτι οὐδαμοῦ ἐγκα- 

ταληφϑεῖσαι ἠναγκάσϑησαν στρατόπεδον ποιεῖσϑαι, καὶ φυλακὴν 

σφίσι καὶ ἐφόρμησιν παρασχεῖν. ΧΧΧΙΥ͂. παραπλέων δὲ πάλιν 

ἔσχε καὶ ἐς Νότιον τὸ Κολοφωνίων, οὗ κατῴκηντο Κολοφώνιοι, 

τῆς ἄνω πόλεως ἑαλωκυίας ὑπὸ ᾿Ιταμώνους καὶ τῶν βαρβάρων 

χατὰ στάσιν ἰδίαν ἐπαχϑέντων" ἑάλω δὲ μάλιστα αὕτη ὅτε ἡ 

δευτέρα Πελοποννησίων ἐσβολὴ ἐς τὴν ᾿Αττικὴν ἐγίγνετο. 2. ἐν 

οὖν τῷ Νοτίῳ οἱ καταφυγόντες καὶ κατοικήσαντες αὐτόϑι, αὖϑις 

στασιάσαντες, οἱ μέν, παρὰ Πισσούϑνου ἐπικούρους ᾿“ρκάδων τὲ 
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,..ῥ “« ΄ » , 5 , " - Ε 
καὶ τῶν βαρβάρων ἐπαγόμενοι, ἕν διατειχίσματι εἶχον, καὶ τῶν ἐκ 

- » φ , « ; 5 

τῆς ἄνω πολεῶς Κολοφωνίων οἱ μηδίσαντες ξυνεσελϑοντες ἐπο- 
᾿ - ’ 2 ,ὔ 

λίτευον, οἱ δὲ ὑπεξελϑόντες τούτους καὶ ὄντες φυγάδες τὸν 
’ὔ 5 ’ ᾿ ᾿ 

Πάχητα ἐπάγονται. ὃ. ὁ δὲ προκαλεσάμενος ἐς λόγους Ἱππίαν 
ν 3 - 3 ΄ σ Ἃ 

τὸν ἐν τῷ διατειχίσματι ᾿ρκάδων ἄρχοντα, ὥστε, ἢν μηδὲν ἀρέσκον 
, ; , μὰ »" - 

λέγῃ, πάλιν αὐτὸν καταστήσειν ἐς τὸ τεῖχος σῶν καὶ ὑγιᾶ, ὁ μὲν 
"»ς.- [ - Α - 

ἐξῆλθε παρ αὐτόν, ὁ δ᾽ ἐκεῖνον μὲν ἐν φυλακῇ ἀδέσμῳ εἴχεν, 
ν ἀμόμι. ᾿ " - 

αὐτὸς δὲ προσβαλὼν τῷ τειχίσματι ἐξαπιναίως καὶ οὐ προσδεχο. 
’ « - [2 ΄ - Ἷ - 

μένων αἱρεῖ, τούς τὲ ᾿Αρκάδας καὶ τῶν βαρβάρων ὅσοι ἐνῆσαν 
Α ΄ ο ᾽ 

διαφϑείρει" καὶ τὸν ᾿ἹΙππίαν ὕστερον ἐσαγαγὼν ὥσπερ ἐσπείσατο, 
Ε ΥΨΕ τ Υ " 
ἐπειδὴ ἔνδον ἦν, ξυλλαμβάνει καὶ κατατοξεύει. 4. Κολοφωνίοις 

Α ’ - ΄ ΟΡ. 

δὲ Νότιον παραδίδωσι, πλὴν τῶν μηδισάντων. καὶ ὕστερον ᾿4ϑη- 
γαῖοι οἰκιστὰς πέμψαντες κατὰ τοὺς ἑαυτῶν νόμους κατῴκισαν τὸ 

; ΄ - ᾿, - 

Νότιον, ξυναγαγόντες πάντας ἐκ τῶν πόλεων εἴ πού τις ἦν Κολο- 

φω»ίων. 
7 Ἁ ΄ 

ΧΧΧΥ͂. Ὁ δὲ Πάχης ἀφικόμενος ἐς τὴν Μουτιλήνην τήν τε 
»» Ἁ ΄ - 

Πύῤῥαν καὶ Ἔρεσσον παρεστήσατο, καὶ Σάλαιϑον λαβὼν ἐν τῇ 
)λ Α ΤΆ ὃ 4 “2 ΡῚ ’, ΙΗ Ν᾿ ᾿ δ᾿ » 

πόλει τὸν ““ακεδαιμόνιον κεχρυμμένον, ἀποπέμπει ἐς τὰς ᾿“ϑήνας, 
᾿ , ᾽ “- , ’, 4 ΄ « , 

καὶ τοὺς ἐκ τῆς Τενέδου ῆυτιληναίων ἄνδρας ἀμαὰ οὺς κατέϑετο, 
" " » ἩΣ δὴ » 90. 7 - - ᾽ ΄ ᾽ 

καὶ εἰ τις ἄλλος αὐτῷ αἴτιος ἔδόκει εἶναι τῆς ἀποστάσεως " ἀπο- 

πέμπει δὲ καὶ τῆς στρατιᾶς τὸ πλέον. 2. τοῖς δὲ λοιποῖς ὑπομένων 
4 τ -“ 

καϑίστατο τὰ περὶ τὴν δῆυτιλήνην καὶ τὴν ἄλλην “έσβον ἣ αὐτῷ 
,᾿ κ᾿ » » ν “- ᾿ 

ἐδόχε. ΧΧΧΥ͂Ι. ἀφικομένων δὲ τῶν ἀνδρῶν καὶ τοῦ «Σαλαίϑου, 
- ΄ «α 

οἱ ᾿ϑηναῖοι τὸν μὲν Σάλαιϑον εὐθὺς ἀπέκτειναν, ἔστιν ἃ παρε- 
, ΄ »,κ αν ἀντ ονν “- " ᾿ 3 - 

χύμενον, τά τ ἄλλα καὶ ἀπο Πλαταιῶν, ἔτι γὰρ ἐπολιορκοῦντο, 
᾿] ’ ’ ᾿Ὶ Ν - “ἌΆ - ’ 3 “- 

ἀπάξειν Πελοποννησίους " Ὡ. περὶ δὲ τῶν ἀνδρῶν γνώμας ἐποιοῦντο, 
καὶ ὑπὸ ὀργῆς ἔδοξεν αὐτοῖς οὐ τοὺς παρόντας μόνον ἀποκτεῖναι, 
2 . Α 8 σ ’, σ « - -“ } Α 

ἀλλὰ καὶ τοὺς ἅπαντας υτιληναίους ὅσοι ἡβῶσι, παῖδας δὲ καὶ 
- Ε) -»" Ἵ 2 ΄ σ 

γυναῖχας ἀνδραποδίσαι, ἐπικαλοῦντες τήν τὲ ἄλλην ἀπόστασιν ὁτι 
σ ᾿ , ᾽ 

οὐκ ἀρχόμενοι, ὥσπερ οἱ ἄλλοι, ἐποιήσαντο, καὶ προσξυνεβάλετο οὐκ 
’ - « - “« Ρ' ’ 3 

ἐλάχιστον τῆς ὁρμῆς αἱ Πελοποννησίων νῆες ἐς ᾿Ιωνίαν ἐκείνοις 
- ν 

βοηϑοὶ τολμήσασαι παρακινδυνεῦσαι" οὐ γὰρ ἀπὸ βραχείας δια- 
᾿ τ 

φοίας ἐδόκουν τὴν ἀπόστασιν ποιήσασϑαι. ὃ. πέμπουσιν οὖν τριή- 
᾿ ͵ - ,ὔ . ΄ 

ρη ὡς Πάχητα ἄγγελον τῶν δεδογμένων, κατὰ τάχος κελεύοντες δια- 
, ’, " «“ξ , ΄ , Ν 2 Ἁ 

χρήσασϑαι Μυτιληναίους. 4. καὶ τῇ ὑστεραίᾳ μετάνοιά τις εὐθὺς 
1 2 -“ δ, Κα " Ἀν ἐ« " , " ᾿ 5 “- 
ἦν αὐτοῖς, καὶ ἀναλογισμὺς ὠμὸν τὸ βούλευμα καὶ μέγα ἐγνῶσϑαι 
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σ -" - Δ 5 

πόλιν ὅλην διαφϑεῖραι μᾶλλον ἢ οὐ τοὺς αἰτίους. ὅ. ὡς δ᾽ ἤσϑον 
τὸ τοῦτο τῶν Πῆυτιληναίων οἱ παρόντες πρέσβεις, καὶ οἱ αὐτοῖς 

“« ΄ 2 σ τῶν ᾿'ϑηναίων ξυμπράσσοντες, παρεσκεύασαν τοὺς ἐν τέλει ὥστε 
΄ - ν -» 

αὖϑις γνώμας προϑεῖναι" καὶ ἔπεισαν ῥᾷον, διότι καὶ ἐκείνοις 
΄ “ “ ΄ ἔνδηλον ἦν βουλόμενον τὸ πλέον τῶν πολιτῶν αὖϑίς τινας σφίσιν 

ἀποδοῦναι βουλείσασϑαι. θ. καταστάσης δ᾽ εὐθὺς ἐκκλησίας 
»" - ϑι.ν5. “ἰδ να 5η.) κι ε , ἄλλαι τὲ γνῶμαι ἀφ᾽ ἑκάστων ἐλέγοντο καὶ Κλέων ὁ Κλεαινέτου, 
σ ᾿ » ὅσπερ καὶ τὴν προτέραν ἐνενικήκει ὥστε ἀποκτεῖναι, ὧν καὶ ἐς τὰ 
κΆ , - - - ἰς " ἈΡΕῚ “- , ἄλλα βιαιότατος τῶν πολιτῶν, τῷ τὲ δήμῳ παρὰ πολὺ ἐν τῷ τότε 

« ΄ δ “΄ πὶ ’ 

πιϑανώτατος, παρελϑὼν αὖϑις ἔλεγε τοιάδε. 
ἤ ᾿ 

ΧΧΧΎΙΠΙ. Πολλάκις μὲν ἤδη ἔγωγε καὶ ἄλλοτε ἔγνων δημο- 
σ ͵; -“ » κρατίαν ὅτι ἀδύνατόν ἐστιν ἑτέρων ἄρχειν, μάλιστα δ᾽ ἐν τῇ νῦν 

ὑμετέρᾳ περὶ Μυτιληναίων μεταμελείᾳ. 2. διὰ γὰρ τὸ καϑ' ἡμέραν 
ἀδεὲς καὶ ἀνεπιβούλευτον πρὸς ἀλλήλους καὶ ἐς τοὺς ξυμμάχους τὸ 
αὐτὸ ἔχετε, καὶ ὅ,τι ἂν ἢ λόγῳ πεισϑέντες ὑπ αὐτῶν ἁμάρτητε ἢ 
οἴκτῳ ἐνδῶτε, οὐκ ἐπικινδύνως ἡγεῖσϑε ἐς ὑμᾶς: καὶ οὐκ ἐς τὴν τῶν 
ξυμμάχων χάριν μαλακίζεσϑαι, οὐ σκοποῦντες ὅτι τυραννίδα ἔχετε 
τὴ» ἀρχὴν καὶ πρὸς ἐπιβουλεύοντας αὐτοὺς καὶ ἄκοντας ἀρχομένους, 
οἵ οὐκ ἐξ ὧν ἂν χαρίζησϑε βλαπτόμενοι αὐτοὶ ἀκροῶνται ὑμῶν, 
ἀλλ ἐξ ὧν ἂν ἰσχύι μᾶλλον ἢ τῇ ἐκείνων εὐνοίᾳ περιγένησϑε. 

- ν ΠΈ; ᾿ 9. πάντων δὲ δεινότατον εἰ βέβαιον ἡμῖν μηδὲν καϑεστήξει ὧν ἂν 
ν ἃ ᾿ σ ΄ δόξῃ πέρι, μηδὲ γνωσόμεϑα ὅτι χείροσι νόμοις ἀκινήτοις χρωμένη 

Ἁ Ἃ - ᾿ πόλις κρείσσων ἐστὶν ἢ καλῶς ἔχουσιν ἀκύροις, ἀμαϑία τε μετὰ 
᾿ ΄ σωφροσύνης ὠφελιμώτερον ἢ δεξιότης μετὰ ἀκολασίας, οἵ τε φαυλό- 

τεροι τῶν ἀνθρώπων πρὸς τοὺς ξυνετωτέρους ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖον 
ἄμεινον οἰκοῦσι τὰς πόλεις. 4. οἱ μὲν γὰρ τῶν τε νόμων σοφώτε- 
θοι βούλονται φαίνεσϑαι τῶν τὲ ἀεὶ λεγομένων ἐς τὸ κοινὸν περι- 
γίγνεσϑαι, ὡς ἔν ἄλλοις μείζοσιν οὐκ ἂν δηλώσαντες τὴν γνώμην, 

Α ) -" ’ " Ἁ , ν « ᾽ ᾽ καὶ ἕκ τοὺ τοιούτου τὰ πολλὰ σφάλλουσι τὰς πόλεις" οἱ δ᾽ ἀπι- 
στοῦντες τῇ ἑαυτῶν ξυνέσει ἀμαϑέστεροι μὲν τῶν νόμων ἀξιοῦσιν 
εἶναι, ἀδυνατώτεροι δὲ τοῦ καλῶς εἰπόντος μέμψασϑαι λόγον, κρι- 

ν Δ Ὁ 5... ΔἋ -» - δὴν ὅ ΤΑΣ - , , 
ται δὲ ὃντὲς ἀπὸ τοῦ ἴσου μᾶλλον ἢ ἀγωνισταὶ ὀρϑοῦνται τὰ πλείω. 

τσ - , " 

ὅ. ὡς οὖν χρὴ καὶ ἡμᾶς ποιοῦντας μή, δεινότητι καὶ ξυνέσεως 
ἀγῶνι ἐπαιρομένους, παρὰ δόξαν τῷ ὑμετέρῳ πλήϑει παραινεῖν. 
ΧΧΧΎΤΗΙ. ἐγὼ μὲν οὖν ὁ αὐτός εἶμι τῇ γνώμῃ καὶ ϑαυμάζω μὲν 

- , - - , ,ὔ Ἁ, , 

τῶν προϑέντων αὐϑις περι ἢϊυτιληναίων λέγειν, καὶ χρόνου διατρι' 
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ΕῚ 5 , σ » Α ΄«- 3 ΑΔ φ- Ξ ε ν 

βὴ» ἐμποιησάντῶων, Ο ἔστι πρὸς τῶν ἠδικηκότων μᾶλλον" ὁ γὰρ 
Α - , Ρ] ’, - 2 - 9 ; » ’ 

παϑὼν τῷ δράσαντι ἀμβλυτέρᾳ τῇ ὀργῇ ἐπεξέρχεται, ἀμύνασϑαι 
- - σ ᾿ ᾿ Δ 

δὲ τῷ παϑεῖν ὅτι ἐγγυτάτω κείμενον, ἀντίπαλον ὃν, μάλιττα τὴν 
- ᾿ σ 5 - 

τιμωρίαν ἀναλαμβάνει" ϑαυμάζω δὲ καὶ ὅστις ἔσται ὁ ἀντερῶν, 
" Ζ κα ’ὔ ΡΣ , Ἁ Α ’ 3 ,ὔ « -" 

καὶ ἀξιώσων ἀποφαίνειν, τὰς μὲν Μἥεντιληναίων ἀδικίας ἡμῖν 
ὠφελίμους οὔσας, τὰς δ᾽ ἡμετέρας ξυμφορὰς τοῖς ξυμμάχοις 

᾿Ὶ - σ Ν - ᾿ " 

βλάβας καϑισταμένας. 2. καὶ δῆλον ὅτι ἢ τῷ λέγειν πιστεύσας τὸ 
-- - « ᾿ ᾽ ". 

πάνυ δοχοῦν ἀνταποφῆναι ὡς οὐκ ἔγνωσται ἀγωνίσαιτ᾽ ἄν, ἢ 
’ 4 ᾿ - 

κέρδει ἐπαιρόμενος τὸ εὐπρεπὲς τοῦ λόγου ἐκπονήσας παράγειν 
, « ᾿ , Ε -" “- Ε] ΄ " Ν δν 

πειράσεται. ὃ. ἡ δὲ πόλις ἐκ τῶν τοιῶνδε ἀγώνων τὰ μὲν ἄϑλα 
Ἐν Νὰ , Β. "νῷ ν Α ΄, 3 ’ μ᾿ ᾽ 
ἑτέροις δίδωσιν, αὐτὴ δὲ τοὺς κινδύνους ἀναφέρει. 4. αἴτιοι ὃ 
« » - “- , ΄ Α, ᾿ - 

ὑμεῖς κακῶς ἀγωνοϑετοῦντες, οἵτινες εἰώϑατε ϑεαταὶ μὲν τῶν 
΄ , Ν - ᾿ ᾿ 

λόγων γίγνεσϑαι, ἀκροαταὶ δὲ τῶν ἔργων, τὰ μὲν μέλλοντα ἔργα 
- - - ᾿ 

ἀπὸ τῶν εὖ εἰπόντων σκοποῦντες ὡς δυνατὰ γίγνεσϑαι, τὰ δὲ 
, » » Ἁ Ἁ ’ Ἱ ’ Ἃ Ἁ 

πεπραγμένα ἤδη, οὐ τὸ δρασϑὲν πιστότερον ὄψει λαβόντες ἢ τὸ 

ἀκουσϑέν, ἀπὸ τῶν λόγῳ καλῶς ἐπιτιμησάντων" ὅ. καὶ μετὰ και- 
΄ Α - ᾽ 

νότητος μὲν λόγου ἀπατᾶσϑαι ἄριστοι, μετὰ δεδοκιμασμένου δὲ μὴ 
’ 2 ,» - “- ν - ἌΧ 5 Γ᾿ « ; ᾿ 

ξυνέπεσϑαι ἐθέλειν " δοῦλοι ὄντες τῶν ἀεὶ ἀτόπων, ὑπερόπται δὲ 
«: » " κι , ᾿ ΕΥΡΚῚ ἐῶν ΑΝΑΝ, ΄ 

τῶν εἰωϑότων᾽" 0. καὶ μάλιστα μὲν αὐτὸς εἰπεῖν ἕκαστος βουλομε- 
, ΄ - - ν 

γος δύνασϑαι, εἰ δὲ μή, ἀνταγωνιζόμενοι τοῖς τοιαῦτα λέγουσι μὴ 
. ἘΣ ᾿δῇ ἘΣ ͵ 
ὕστεροι ἀχολουϑῆσαι δοκεῖν τῇ γνώμῃ, ὀξέως δέ τι λέγοντος προε- 

᾿) , ΄ 

παινέσαι, καὶ προαισϑέσϑαι τὲ πρόϑυμοι εἶναι τὰ λεγόμενα, καὶ 

προνοῆσαι βραδεῖς τὰ ἐξ αὐτῶν ἀποβησόμενα᾽ 7. ζητοῦντές τε 
ῃ « 5 - “ 3 Φ. - “ ᾿ ΡΨ ν - 

ἄλλο τι, ὡς εἰπεῖν, ἢ ἐν οἷς ζῶμεν, φρονοῦντες δὲ οὐδὲ περὶ τῶν 
- ε - - - κ᾿ »- 

παρόντων ἱκανῶς " ἁπλῶς τε ἀκοῆς ἡδονῇ ἡσσώμενοι καὶ σοφιστῶν 
- 5 ’ ’ ΄ν» δ Α ΄ ᾿, 

ϑεαταῖς ἑοικοτὲς καϑημένοις μᾶλλον ἢ περὶ πόλεως βουλευομένοις. 

ΧΧΧΙΝ, ὧν ἐγὼ πειρώμενος ἀποτρέπειν ὑμᾶς ἀποφαίνω Μῆυτι- 
ληναίους μάλιστα δὴ μίαν πόλιν ἠδικηκότας ὑμᾶς. 2. ἐγὼ γάρ, 

᾿ “Ἁ 

οἵτινες μὲν μὴ δυνατοὶ φέρειν τὴν ὑμετέραν ἀρχὴν ἢ οἵτινες ὑπὸ 
τῶν πολεμίων ἀναγκασϑέντες ἀπέστησαν, ξυγγνώμην ἔχω" νῆσον 

“ » - κ , 
δὲ οἵτινες ἔχοντες μετὰ τειχῶν καὶ κατὰ ϑάλασσαν μόνον φοβούμε- 

᾿ ΜΕ: " - 

νοι τοὺς ἡμετέρους πολεμίους, ἐν ᾧ καὶ αὐτοὶ τριήρων παρασκευῇ 
, μ ᾿ » - 

οὐκ ἄφρακτοι ἦσαν πρὸς αὐτούς, αὐτόνομοί τε οἰκοῦντες καὶ 
΄ - ΓΑ -» - 

τιμώμενοι ἐς τὰ πρῶτα ὑφ᾽ ἡμῶν τοιαῦτα εἰργάσαντο, τί ἄλλο 
ι Ἃ κ - - 

οὗτοι ἢ ἐπεβούλευσάν τε καὶ ἐπανέστησαν μᾶλλον ἢ ἀπέστησαν, 
. - ᾽ , ΄ 

ἀπόστασις μέν γε τῶν βίαιόν τι πασχόντων ἐστίν, ἐζήτησάν τε μετὰ 



140 ΘΟΥΚΥΔΙΖΔΟΥ͂ ΞΥ̓ΓΓΡΑΦΗΣ. 

- ᾿, ςιι» , - ᾽’ φ , 

τῶν πολεμιωτάτων ἡμᾶς στάντες διαφϑεῖραι ; καΐτοι δεινότερον 
Δ ΄ ’ 

ἐστιν ἢ εἰ καϑ' αὑτοὺς δύναμιν κτώμενοι ἀντεπολέμησαν. ὃ. πα- 
ὡ - σ΄ 

ράδειγμα δὲ αὐτοῖς οὔτε αἱ τῶν πέλας ξυμφοραὶ ἐγένοντο ὅσοι 
« - ὟΝ - 

ἀποστάντες ἤδη ἡμῶν ἐχειρώϑησαν, οὔτε ἡ παροῦσα εὐδαιμονία 
’ » Α 3 - 3 , ’ "2 Ν Α Α ’ 

παρέσχεν ὄκνον μὴ ἐλϑεῖν ὲς τὰ δεινά " γενόμενοι δὲ πρὸς τὸ μέλλον 
» Ἅ, - Ἁ 

ϑρασεῖς καὶ ἐλπίσαντες μακρότερα μὲν τῆς δυνάμεως, ἐλάσσω δὲ 
- , ι ΄ - 

τῆς βουλήσεως, πόλεμον ἤραντο, ἰσχὺν ἀξιώσαντες τοῦ δικαίου 
- 5 τ Α Ψ, Ἂ ϑ,ς ἂν ς» 3 

προϑεῖναι" ν ᾧ γὰρ φήϑησαν περιέσεσϑαι, ἔπέϑεντο ἡμῖν οὐκ 
- ᾽,’ " ᾿ - , ΕΝ ν Φ᾽ κ ΡῚ 

ἀδικούμενοι. 4. εἴωϑε δὲ τῶν πόλεων αἷς ἂν μάλιστα καὶ δι 
5 ’, 3 , 2 «͵ “ » σ , ὼ κ᾿ ᾿ 

ἐλαχίστου ἀπροσδόκητος εὐπραξία ἔλϑῃ, ἐς υβριν τρέπειν" τὰ δὲ 
-" - Δ 

πολλὰ κατὰ λόγον τοῖς ἀνθρώποις εὐτυχοῦντα ἀσφαλέστερα ἢ 
, " - - “- “- Ἁ 

παρὰ δόξαν" καὶ κακοπραγίαν, ὡς εἰπεῖν, ῥᾷον ἀπωϑοῦνται ἢ 
Ἴ ΄ - ᾿ 

εὐδαιμονίαν διασώζονται. ὅ. χρῆν δὲ Μιεηυτιληναίους καὶ πάλαι 
" ᾿ - " φιυϑα - - ΝΙΝ -Σ Ἃ ᾽ 

μηδὲν διαφέροντας τῶν ἄλλων ὑφ᾽ ἡμῶν τετιμῆσϑαι, καὶ οὐκ ἂν ἐς 
͵ »ς Ὰ ΄, ᾿ Ἧ΄ 74 Υ κ ιν 

τοδὲ ἐξυβρισαν" πέφυκε γὰρ καὶ ἀλλως ἄνϑρωπος τὸ μὲν ϑερα- 
- ΄ - , ᾿ " - ΄ 

πεῦον ὑπερφρονεῖν, τὸ δὲ μὴ ὑπεῖκον ϑαυμάζειν. κολασϑήτωσαν 
Ὗ οὐ -“ “- ν »" " 

δὲ καὶ νῦν ἀξίως τῆς ἀδικίας, καὶ μὴ τοῖς μὲν ὀλίγοις ἡ αἰτία 
-“ ΑΥ - Ζ -" 

προστεϑῇ, τὸν δὲ δῆμον ἀπολύσητε. Ό. πάντες γὰρ ἡμῖν γε ὁμοίως 
ἐπέϑεντο, οἷς γ᾽ ἐξῆν ὡς ἡμᾶς τρεπομένοις νῦν πάλιν ἐν τῇ πόλει 
- 5 εἶ ᾿ ᾿ “Ὁ 3 , , «ς ᾿ ᾿ 

εἶναι. ἀλλὰ τὸν μετὰ τῶν ὀλίγων κίνδυνον ἡγησάμενοι βεβαιότερον 
ξυναπέστησαν. Ἴ. τῶν τὲ ξυμμάχων, σκέψασϑε, εἰ τοῖς τε ἀναγ- 

κασϑεῖσιν ὑπὸ τῶν πολεμίων καὶ τοῖς ἑκοῦσιν ἀποστᾶσι τὰς αὐτὰς 
" ᾿ 

ζημίας προσϑήσετε, τίνα οἴεσϑε ὅντινα οὐ βραχείᾳ προφάσει 
2 ’ σ δ ᾿ ΕῚ , “τ ,ὔ 

ἀποστήσεσϑαι, ὁτὰν ἢ κατορϑώσαντι ελευϑέρωσις ἢ ἢ σφαλέντι 

μηδὲν παϑεῖν ἀνήκεστον ; 8. ἡμῖν δὲ πρὸς ἑκάστην πόλιν ἀποχε- 
κινδυνεύσεται τά τὲ χρήματα καὶ αἱ ψυχαί. καὶ τυχόντες μὲν 

, » , ’ - Ως Ὅν 4.8 Ὰ 

πόλιν ἐφρϑαομένην παραλαβόντες τῆς ἔπειτα προσόδου, δι᾿ ἣν ἰσχύο- 
μὲν, τὸ λοιπὸν στερήσεσϑε, σφαλέντες δὲ πολεμίους πρὸς τοῖς 
᾿ “4 - - ΄ - “Φ. 

ὑπάρχουσιν ἕξομεν " καὶ ὃν χρόνον τοῖς νῦν καϑεστηκόσι δεῖ ἐχϑροῖς 
2 ’, - 3 ρ 3 Ἑ Ἵ ’ : λ ῇ δ ΦΊ δ » 

ἀνϑίστασϑαι, τοῖς οἰκείοις ξυμμάχοις πολεμήσομεν. . οὔκουν 
δεῖ προϑεῖναι ἐλπίδα οὔτε λόγῳ πιστὴν οὔτε χρήμασιν ὠνητήν, ὡς 
ξυγγνώμη» ἁμαρτεῖν ἀνϑρωπίνως λήψονται. ἄκοντες μὲν γὰρ οὐκ 
" φῳ ἢ γ᾿ , Ω ϑι 3 , Ν 2 , 

ἔβλαψαν, εἰδότες δὲ ἐπεβούλευσαν" ξυγγνώμον δ᾽ ἔστι τὸ ἀκούσιον. 

ὦ, ἐγὼ μὲν οὖν καὶ τότε πρῶτον καὶ νῦν διαμάχομαι μὴ μεταγνῶναι 

ὑμᾶς τὰ προδεδογμένα, μηδὲ τρισὶ τοῖς ἀξυμφορωτάτοις τῇ ἀρχῇ, 
» « - " , ᾿) 

οἴκτῳ καὶ ἡδονῇ λόγων καὶ ἐπιεικείᾳ, ἁμαρτάνειν. Ὁ. ἕλεός τὲ γὰρ 
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Α 3 « , , 3 ’, Α ΕἾ Ἁ ᾿) ΕΔΕῚ 

πρὸς τοὺς ὁμοίους δίκαιος ἀντιδίδοσϑαι, καὶ μὴ πρὸς τοὺς οὐτ 
-»" -" Ἀ 

ἀντοικτιοῦντας ἐξ ἀνάγκης τε καϑεστῶτας ἀεὶ πολεμίους" οἵ τῇ 
᾿ ; «ἢ [τ φΝ » 5, , » -“ Α 

φέρποντες λόγῳ ῥήτορες ἕξουσι καὶ ἐν ἄλλοις ἑλάσσοσιν ἀγῶνα, καὶ 
᾿,. Ὁ Ἐν Αι , , Ἑ -» , ΄ Ε " 

μὴ ἐν ᾧ ἡ μὲν πόλις βραχέα ἡσϑεῖσα μεγάλα ζημιώσεται, αὐτοὶ 
.Ὶ ᾽ -“ . - » εν Α 

δὲ ἐκ τοῦ εὖ εἰπεῖν τὸ παϑεῖν εὖ ἀντιλήψονται" καὶ ἡ ἐπιείκεια 
“ἡ ᾿ ," 5» ’ ν ᾿ }Ὶ ΝΜ “ 

πρὸς τοὺς μέλλοντας ἐπιτηδείους καὶ τὸ λοιπὸν ἔσεσϑαι μᾶλλον 
᾿ ὮΙ ᾿ φ' 

δίδοται. ἢ πρὸς τοὺς ὁμοίους τε, καὶ οὐδὲν ἧσσον πολεμίους ὑπο- 
" Ὶ ΄ 

λειπομένους. 4. ἕν δὲ ξυνελὼν λέγω, πειϑόμενοι μὲν ἐμοὶ τά τε 
; ᾿ , ΄ Ν 

δίκαια ἐς Μυτιληναίους καὶ τὰ ξύμφορα ἅμα ποιήσετε, ἄλλως δὲ 

γνόντες τοῖς μὲν οὐ χαριεῖσϑε, ὑμᾶς δὲ αὐτοὺς μᾶλλον δικαιώσεσϑε. 
Ὄ - Ε - ἢ ᾿ ᾿" 

εἰ γὰρ οὗτοι ὀρϑῶς ἀπέστησαν, ὑμεῖς ἂν οὐ χρεὼν ἄρχοιτε. εἰ δὲ 
Α - - - - 

δὴ καὶ οὐ προσῆκον ὅμως ἀξιοῦτε τοῦτο δρᾶν, παρὰ τὸ εἰκὸς τοι ] Ἢ ραν, Ν 
ε ΝῚ ’ ὃ Ἑ ὁ ’ ὃ - λ Ἴ4 9 Ἃ ’ 9 - 2 ΠΑ ' 

καὶ τούσδε ξυμφόρως δεῖ κολάζεσϑαι, ἢ παύεσϑαι τῆς ἀρχῆς καὶ 
» “,.ν , 5 ,- “- » ὦ , »ε,,7 
ἐκ τοῦ ἀκινδύνου ἀνδραγαϑίζεσϑαι. ὅ. τῇ τε αὐτῇ ζημίᾳ ἀξιώ- 

σατὲ ἀμύνασϑαι, καὶ μὴ ἀναλγητότεροι οἱ διαφεύγοντες τῶν ἐπι- 
΄ - « 5} - 

βουλευσάώντων φανῆναι, ἐνθυμηϑέντες, ἃ εἰκὸς ἣν αὐτοὺς ποιῆσαι 

κρατήσαντας ἡμῶν, ἄλλως τὲ καὶ προύπάρξαντας ἀδικίας. Θ. μά- 

λιστα δὲ οἱ μὴ ξὺν προφάσει τινὰ κακῶς ποιοῦντες ἐπεξέρχονται 
καὶ διόλλυνται, τὸν κίνδυνον ὑφορώμενοι τοῦ ὑπολειπομένου 
2 - « Α Α ΘᾺ 2 ᾽ ν ’ Ἁ 

ἐχϑροῦ. ὃ γὰρ μὴ ξὺν ἀνάγκῃ τι παϑῶὼν χαλεπώτερος διαφυγὼν 

τοῦ ἀπὸ τῆς ἰσης ἐχϑροῦ. 7. μὴ οὖν προδόται γένησϑε ὑμῶν 
ἜΣ , - - ν ε 

αὐτῶν, γενόμενοι δ᾽ ὅτι ἐγγύτατα τῇ γνώμῃ τοῦ πάσχειν καὶ ὡς 

πρὸ παντὸς ἂν ἐτιμήσασϑε αὐτοὺς χειρώσασϑαι, νῦν ἀνταπόδοτε 
, Α -Ὁ 

μὴ μαλακισϑέντες πρὸς τὸ παρὸν αὐτίκα μηδὲ τοῦ ἐπικρεμασϑέντος 
- - ᾿ Ν 

ποτὲ δεινοῦ ἀμνημονοῦντες. 8. κολάσατε δὲ ἀξίως τούτους τὲ καὶ 
- ᾿ ΄ « δ 

τοῖς ἄλλοις ξυμμάχοις παράδειγμα σαφὲς καταστήσατε, ὃς ἂν 
-“ "Ν “- τ 

ἀφιστῆται, ϑανάτῳ ζημιωσόμενον. τόδε γὰρ ἢν γνῶσιν, ἥσσον 
τῶν πολεμίων ἀμελήσαντες τοῖς ὑμετέροις αὐτῶν μαχεῖσϑε ξυμ- 

μάχοις. 

ΧΙ). Τοιαῦτα μὲν ὁ Κλέων εἶπε. μετὰ δ᾽ αὐτὸν Διόδοτος ὁ 
σ - , ’ Ε ΄ ΄ ᾿ 

Εὐκράτους, ὅσπερ καὶ ἐν τῇ προτέρᾳ ἐκκλησίᾳ ἀντέλεγε μάλιστα μὴ 
ΕῚ - ’ " ἈΝ ψ μὲ “ 

ἀποκτεῖναι Μῆυτιληναίους, παρελϑὼν καὶ τότε ἐλεγὲ τοιάδε. 
Ζ , Ἅ Ἁ 

ΧΙἼΙΜΠ. Οὔτε τοὺς προϑέντας τὴν διαγνώμην αὖϑις περὶ ηυτι- 
- ᾿; , .. , - 

ληναίων αἰτιῶμαι, οὔτε τοὺς μεμφομένους μὴ πολλάκις περὶ τῶν 
μεγίστων βουλεύεσϑαι ἐπαινῶ, νομίζω δὲ δύο τὰ ἐναντιώτατα εὐ- 

ὔὕ - ΄, τ ᾿ αΣ." ’ ἢ " " ἄνα ΄, τ, 

βουλίᾳ εἶναι, τάχος τε καὶ ὀργήν, ὧν τὸ μὲν μετὰ ἀνοίας φιλεῖ γίγνδ:- 
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σϑαι, τὸ δὲ μετὰ ἀπαιδευσίας καὶ βραχύτητος γνώμης. 2. τούς τὸ 
ἐδηδν οστις διαμάχεται μὴ διδασκάλους τῶν πραγμάτων γίγνεσϑαι, 
ἢ ἀξύνετός ἔστιν ἢ ἰδίᾳ τι αὐτῷ ἐπί έχν ἀξύνετος μέν, εἰ ἄλλῳ τινὶ 
ἡγεῖται περὶ τοῦ μέλλοντος δυνατὸν εἶναι καὶ μὴ ἐμφανοῦς φράσαι, 
διαφέρει δ᾽ αὐτῷ, εἰ βουλόμενός τι αἰσχρὸν πεῖσαι εὖ μὲν εἰπεῖν οὐκ 
ἂν ἡγεῖται περὶ τοῦ μὴ καλοῦ δύνασϑαι, εὖ δὲ διαβαλὼν ἐκπλῆξαι 
ἂν τούς τε ἀντεροῦντας καὶ τοὺς ἀκουσομένους. 9. χαλεπώτατοι 
δὲ καὶ οἱ ἐπὶ χρήμασι προσκατηγοροῦντες ἐπίδειξίν τινα. εἰ μὲν γὰρ 
ἀμαϑίαν κατῃτιῶντο, ὁ μὴ πείσας ἀξυνετώτερος ἂν δόξας εἶναι ἢ 
ἀδικώτερος ἀπεχώρει. ἀδικίας δ᾽ ἐπιφερομένης πείσας τε ὕποπτος 
γίγνεται, καὶ μὴ τυχὼν μετὰ ἀξυνεσίας καὶ ἄδικος. 4. ἥ τὲ πόλις 
οὐκ ὠφελεῖται ἐ ἐν τῷ τοιῷδε᾽ φόβῳ γὰρ ἀποστερεῖται τῶν ξυμβού- 
λων. καὶ πλεῖστ᾽ ἂν ὀρϑοῖτο ἀδυνάτους λέγειν ἔχουσα τοὺς το- 
οὕτους τῶν πολιτῶν" ἐλάχιστα γὰρ ἂν πεισϑείησαν ἁμαρτώνειν. 
᾿ χρὴ δὲ τὸν μὲν ἀγαϑὸν πολίτην μὴ ἐκφοβοῦντα τοὺς ἀντεροῦντας 
ἀλλ᾿ ἀπὸ τοῦ ἴσου φαίνεσϑαι ἄμεινον λέγοντα, τὴν δὲ σώφρονα πό- 
λιν τῷ τε πλεῖστα εὖ βουλεύοντι μὴ προστιϑέναι τιμήν, ἀλλὰ μηδ᾽ 
ἐλασσοῦν τῆς ὑπαρχούσης καὶ τὸν μὴ τυχόντα, γνώμης οὐχ ὅπως 
ζημιοῦν ἀλλὰ μηδ᾽ ἀτιμάζειν. Θ. οὕτω γὰρ ὅ τε κατορϑῶν ἥκιστα 
ἂν ἐπὶ τῷ ἔτι μειζόνων ἀξιοῦσϑαι παρὰ γνώμην τι καὶ πρὸς χάριν 
λέγοι, ὅ τε μὴ ἐπιτυχὼν ὑρέγοιτο τῷ αὐτῷ χαριξόμενός τι καὶ αὐτὸς 
προσάγεσϑαι τὸ πλῆϑος. ΧΙἼΙ1ΠΙ. ὧν ἡμεῖς τἀναντία δρῶμεν, καὶ 
προσέξει, ἤν τις καὶ ὑποπτεύηται κέρδους μὲν ἕνεκα, τὰ βέλ τιστὰ δ᾽ 
ὅμως λέγειν, φϑονήσαντες τῆς οὐ βεβαίου δοκήσεως τῶν κερδῶν, 
τὴν φανερὰν ὠφέλειαν τῆς πόλεως ἀφαιρούμεϑα. 2. καϑέστηκε 
δὲ τἀγαϑά, ἀπὸ τοῦ εὐθέος λεγόμενα, μηδὲν ἀνυποπτότερα εἶναι 
τῶν κακῶν, ὥστε δεῖν ὁμοίως τόν τε τὰ δεινότατα βουλόμενον πεῖ- 
σαι, ἀπάτῃ προσάγεσϑαι τὸ πλῆϑος, καὶ τὸν τὰ ἀμείνω λέγοντα, 
ψευσάμενον, πιστὸν γενέσϑαι. 3. μόνην τὲ πόλιν διὰ τὰς περινοίας 
εὖ ποιῆσαι ἐκ τοῦ προφανοῦς μὴ ἐξαπατήσαντα ἀδύνατον" ὁ γὰρ 
διδοὺς φανερῶς τι ἀγαϑὸν ἀνϑυποπτεύεται ὑὺ γόνυ. πὴ πλέον ἕξειν. 

4, χρὴ δὲ πρὸς τὰ μέγιστα, καὶ ἐν τῷ τοιῷδε ἀξιοῦντι, ἡμᾶς περαι- 
τέρω προνοοῦντας λέγειν ὑμῶν τῶν δι᾿ ὀλίγου σκοπούντων, ἄλλως 
τὲ καὶ ὑπεύϑυνον τὴν παραίνεσιν ἔχοντας πρὸς ἀνεύϑυνον τὴν ὑμε- 
τέραν ἀκρόασιν. ὅ. εἰ γὰρ ὅ τὲ πείσας καὶ ὁ ἐπισπόμενος ὁμοίως 
ἐβλάπτοντο, σωφρονέστερον ἂν ἐκρίνετε. νῦν δὲ πρὸς ὀργὴν ἥντινα 
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᾿ σ΄ - τύχητε ἔστιν ὅτε σφαλέντες τὴν τοῦ πείσαντος μίαν γνώμην ζημι- 
- δ Ἁ - ᾿" Ἕ ΄ οὔτε, καὶ οὐ τὰς ὑμετέρας αὐτῶν, εἰ πολλαὶ οὖσαι ξυνεξήμαρτον. 

Α -» ᾿" - , ΧΙΙΥ͂. ἐγὼ δὲ παρῆλϑον οὔτε ἀντερῶν περὶ Μυτιληναίων οὔτε 
’ Ἁ Ἁ -“ “Ἂ. 

κατηγορήσων. οὐ γὰρ περὶ τῆς ἐκείνων ἀδικίας ἡμῖν ὁ ἀγών, εἰ σω- 
- Ἢ - 

φρονοῦμεν, ἀλλὰ περὶ τῆς ἡμετέρας εὐβουλίας. 2. ἤν τε γὰρ ἀπο- 
΄ ΄ ᾽ - “ ὡς ͵ φήνω. πάνυ ἀδικοῦντας αὐτούς, οὐ διὰ τοῦτο καὶ ἀποκτεῖναι κελεύ- 

σω, εἰ μὴ ξυμφέρον" ἤν τὸ καὶ ἔχοντές τι ξυγγνώμης εἶεν, εἰ τῇ πόλει 
μὴ ἀγαϑὸν φαίνοιτο. 9. γομίζω δὲ περὶ τοῦ μέλλοντος ἡμᾶς μᾶλ. 
λον βουλεύεσϑαι ἢ τοῦ παρόντος. καὶ τοῦτο ὃ μάλιστα Κλέων ἰσχυ- 

“ ΕΣ ᾿ ᾿ ᾿ς " " ΡῈ Ὁ 5. Ὁ ρίζεται ἐς τὸ λοιπὸν ξυμφέρον ἔσεσϑαι πρὸς τὸ ἧσσον ἀφίστασϑαι 
ϑάνατον ξημίαν προϑεῖσι, καὶ αὐτὸς περὶ τοῦ ἐς τὸ μέλλον καλῶς 
ἔχοντος ἀντισχυριζόμενος τἀναντία γιγνώσκω. 4. καὶ οὐχ ἀξιῶ 
ὑμᾶς τῷ εὐπρεπεῖ τοῦ ἐκείνου λόγου τὸ χρήσιμον τοῦ ἐμοῦ ἀπώσα- 

Ἃ - “ϑ -" ͵ 

σϑαι. δικαιότερος γὰρ ὧν αὐτοῦ ὁ λόγος πρὸς τὴν νῦν ὑμετέραν 
3 κ᾿ 5 Υ ’ " Ἃ » Σ « - Α » ᾿ 

ὀργὴν ἕς Πῆυτιληναίους τάχα ἂν ἐπισπάσαιτο" ἡμεῖς δὲ οὐ δικαζό- 
Ἁ 3 ’ “ - ,. - ᾽ ν , ν 

μεϑα πρὸς αὑτοὺς, ὡστε τῶν δικαίων δεῖν, ἀλλὰ βουλευόμεϑα περὶ 
Ε] ΄« σ ’ Φ" 5 μ᾿ -" Ἅ 

αὐτῶν, ὁπως χρησίμως ἕξουσιν. ΧΤΙ,Υ͂, ἐν οὖν ταῖς πόλεσι πολ- 
- , , » 

λῶν ϑανάτου ζημία πρόκειται καὶ οὐκ ἴσων τῷδε ἀλλ᾽ ἐλασσόνων 
- , Ν 

ἁμαρτημάτων" ὅμως δέ, τῇ ἐλπίδι ἀπαιρόμενοι, κινδυνεύουσι καὶ 

οὐδείς πω, καταγνοὺς ἑαυτοῦ μὴ περιέσεσϑαι τῷ ἐπιβουλεύματι, 
εν Ε] ᾿ ΄ , ᾽ Γι Ἷ σ - 

ἤλϑεν ὃς τὸ δεινόν. 2. πόλις τὲ ἀφισταμένη τίς πω ἥσσω τῇ δο- 
΄ ᾿ " ΄ Ἃ , 

κήσει ἔχουσα τὴν παρασκευὴν ἢ οἰκείαν ἢ ἄλλων ξυμμαχίᾳ τούτῳ 
Γ᾽ " Ἁ 

ἐπεχείρησε; 9. πεφύκασί τε ἅπαντες καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ ἁμαρ- 
, ᾿ 5» ΝΣ ’ σ ᾽ , ΓΞ ΄ 3 ᾿ ᾿ ’ 

τάνειν, καὶ οὐκ ἔστι νόμος οστις ἀπείρξει τούτου, ἐπεὶ διεξεληλύ- 
- - - 2, μὲ 

ϑασί γε διὰ πασῶν τῶν ζημιῶν οἱ ἄνϑρωποι προστιϑέντες, εἴπως 
τ - - . ϑιν Α , - 
ἤσσον ἀδικοῖντο ὑπὸ τῶν κακούργων. καὶ εἰχὸς τὸ πάλαι τῶν με- 

»" ’ ’ 

γίστων ἀδικημάτων μαλακωτέρας κεῖσϑαι αὐτάς, παραβαινομένων 
- ΄ Α - σ 

δὲ τῷ χρόνῳ ἐς τὸν ϑάνατον αἱ πολλαὶ ἀνήκουσι" καὶ τοῦτο ὅμως 
, Ὁ ΄ , ς , 

παραβαίνεται. 4. ἢ τοίνυν δεινότερόν τι τούτου δέος εὑρετέον 
3 " Ἃ ΄ 5φωΝ Ὅ. Ἃ :] ΝΣ δ , 7 ὔ Μ , 1. 

ἔστιν ἢ τὸδε γε οὐδὲν ἐπίσχει, ἀλλ ἡ μὲν πενία ἀνάγκῃ τὴν τόλμαν 
’, [ ν ͵ « 

παρέχουσα, ἡ δ᾽ ἐξουσία ὕβρει τὴν πλεονεξίαν καὶ φρονήματι, αἱ 
ΕῚ - - « « ’ ; 

δ᾽ ἄλλαι ξυντυχίαι ὀργῇ τῶν ἀνθρώπων, ὡς ἑκάστη τις κατέχεται 
᾿ ΄ ΕῚ " , σ 

ὑπ ἀνηκέστου τινὺς χρείσσονος, ἐξάγουσιν ἐς τοὺς κινδύνους. ὅ. ἥ 
" Α ᾿ φ ; « ΕΔ, , τὲ ἐλπὶς καὶ ὁ ἔρως ἐπὶ παντί, ὃ μὲν ἡγούμενος, ἡ δ᾽ ἐφεπομένη, 

Ὁ. [1 ᾿ ; Ε ᾽’ “« , 

καὶ ὁ μὲν τὴν ἐπιβολὴν ἐκφροντίζων, ἡ δὲ τὴν εὐπορίαν τῆς τύχης 
΄ “ ἐ--ἰ Ἔ 3 - ’, » Ἁ - 

ὑποτιϑεῖσα πλεῖστα βλάπτουσι, καὶ ὄντα ἀφανῆ κρείσσω ἐστι τῶν 
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“ Α 9.5 -Ὁ΄ ᾿Ὶ 

δρωμένων δεινῶν. 0. καὶ ἡ τύχη ἐπὶ αὐτοῖς οὐδὲν ἔλασσον ξυμβάλ- 
Α σ Ἂ, 

λεται ἐς τὸ ἐπαίρειν" ἀδοκήτως γὰρ ἔστιν ὅτε παρισταμένη καὶ ἐκ 
“ ΄ Ν 3 

τῶν ὑποδεεστέρων κινδυνεύειν τινὰ προάγει, καὶ οὐχ ἧσσον τὰς πό- 
΄ Α - , 5 ᾽, ἈΝεο ἊΝ ᾿ - κ , 

λεις, ὅσῳ περὶ τῶν μεγίστων, ἐλευϑερίας ἢ ἄλλων ἀρχῆς, καὶ μετὰ 
Ἂ “ ᾽ , . , δ ῸΝ 5ῳ. ) ε - 

πάντων ἕκαστος ἀλογίστως ἐπι πλέον τι αὑτὸν ἐδόξασεν. 7. ἁπλῶς 
ΒΡ κ - 3 , “ ᾽ - » , 

τε ἀδύνατον καὶ πολλῆς ευηϑείας, οστις οἰξται τῆς ἀνϑρωπείας 
- ᾽ Ἃ 

φύσεως ὁρμωμένης προϑύμως τι πρᾶξαι ἀποτροπήν τινα ἔχειν ἢ 
νόμων ἰσχύι ἢ ἄλλῳ τῳ δεινῷς ΧΙ,ΥΊ. οὔκουν χρὴ οὔτε τοῦ ϑὰ- 

᾿, - ’ -" 

νάτου τῇ ζημίᾳ ὡς ἐχεγγύῳ πιστεύσαντας, χεῖρον βουλεύσασϑαι, 

οὔτε ἀνέλπιστον καταστῆσαι τοῖς ἀποστᾶσιν, ὡς οὐκ ἔσται μετα- 

γνῶναι. καὶ ὅτι ἐν βραχυτάτῳ τὴν ἁμαρτίαν καταλῦσαι. 2. σκέ- 
- ΕΥ - - 

ψασϑὲε γὰρ ὅτι νῦν μέν, ἤν τις καὶ ἀποστᾶσα πόλις γνῷ μὴ περι- 
, Ν δ Ε] ’; Ἂν μι 2 Ω2 Α ’ Ε] 

ἐσομένη, ἔλϑοι ἂν ἐς ξύμβασιν δυνατὴ οὐσα ἔτι τὴν δαπάνην ἀπο- 
“« Ἀ Α Α « - 5 ’ κ᾿ ; " σ 

δοῦναι καὶ τὸ λοιπὸν ὑποτελεῖν" ἐκείνως δὲ τίνα οἰεσϑὲ ἡντινὰ 
ν - Α “Ἃ - - 

οὐχ ἄμεινον μὲν ἢ νῦν παρασκενάσασϑαι, πολιορκίᾳ τε παρατενεῖ- 

σϑαι ἐς τοὔσχατον, εἰ τὸ αὐτὸ δύναται σχολῇ καὶ ταχὺ ξυμβῆναι; 
, ἡμῖν τε πῶς οὐ βλάβη δαπανᾶν καϑημένοις διὰ τὸ ἀξύμβατον, 

ον ἢ . ’ὔ 3 ’ - Α - , 

καὶ ἢν ἕλωμεν πόλιν, ἐφϑαρμένην παραλαβεῖν καὶ τῆς προσόδου 

τὸ λοιπὸν ἀπὶ αὐτῆς στέρεσϑαι; ἰσχύομεν δὲ πρὸς τοὺς πολεμίους 

τῷδε. 4. ὥστε οὐ δικαστὰς ὄντας δεῖ ἡμᾶς μᾶλλον τῶν ἐξαμαρ- 
-» ΄ δ -“ " , 

τανόντων ἀκριβεῖς βλάπτεσϑαι, ἢ ὁρᾶν ὅπως ἐς τὸν ἔπειτα. χρόνον 

μετρίως κολάζοντες, ταῖς πόλεσιν ἕξομεν ἐς χρημάτων λόγον ἰσχυ- 
οὔσαις χρῆσϑαι, καὶ τὴν φυλακὴν μὴ ἀπὸ τῶν νόμων τῆς δεινότητος 
34. »- - » ΟΣ) Α “« ΩΣ -" ΕῚ ’ τ - 

ἀξιοῦν ποιεῖσϑαι, ἀλλ᾿ ἀπὸ τῶν ἔργων τῆς ἐπιμελείας. ὅ. οὐ νῦν 

τἀναντία δρῶντες, ἤν τινα ἐλεύϑερον καὶ βίᾳ ἀρχόμενον, εἰκότως 

πρὸς αὐτονομίαν ἀποστάντα, χειρωσώμεϑα, χαλεπῶς οἰόμεϑα χρῆ- 
- Α ν 

ναι τιμωρεῖσϑαι. χρὴ δὲ τοὺς ἐλευϑέρους οὐχ, ἀφισταμένους, σφό- 
Α -" 

δρα κολάζειν, ἀλλὰ πρὶν ἀποστῆναι σφύδρα φυλάσσειν καὶ προκατα- 
σ “ 

λαμβάνειν, ὅπως μηδ᾽ ἐς ἐπίνοιαν τούτου ἴωσι, κρατήσαντάς τὲ ὅτι 

ἐπὶ ἐλάχιστον τὴν αἰτίαν ἐπιφέρει. ΧΤ,ΥΠ]. ὑμεῖς δὲ σκέψασϑε 
σ΄ ν᾿ Α -" " - Α 

ὅσον ἂν καὶ τοῦτο ἁμαρτάνοιτε Κλέωνι πειϑόμενοι. Ὁ. νῦν μὲν γὰρ 
Ὁ Ω - -ὦ κ 

ὑμῖν ὃ δῆμος ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν εὔνους ἐστί, καὶ ἢ οὐ ξυναφί- 
- ἢ Α ““ε ΄ ο 

σταταῖι τοῖς ὀλίγοις, ἢ ἐὰν βιασϑῇ ὑπάρχει τοῖς ἀποστήσασι πολέμιος 
᾽ ΄ ΝΣ ἘΣ ἦ᾽ , ᾿ κ΄4 » , » 

εὐϑύς, καὶ τῆς ἀντικαϑισταμένης πόλεως τὸ πλῆϑος ξύμμαχον ἔχον- 
᾽ τὰ - 

τες ἐς πόλεμον ἐπέρχεσϑε. 8. εἰ δὲ διαφϑερεῖτε τὸν δῆμον τὸν Πῆυ- 
’ὔ [ ν - ᾿΄ σ΄ 

τιληναίων, ὃς οὔτε μετέσχε τῆς ἀποστάσεως, ἐπειδή τὲ ὅπλων ἐκρά- 
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ς,,᾿ "Ὁ κ᾿ , » . ᾿ , . ᾽ , 
εῆσεν, ἑκὼν παρέδωκε τὴν πόλιν, πρῶτον μὲν ἀδικήσετε τοὺς εὐεργέ- 

- - “ω ’ τ 

τας κτείνοντες, ἔπειτα καταστήσετε τοῖς δυνατοῖς τῶν ἀνθρώπων ὃ 
͵ ΄ α 3 ΄ κ ΝΥ ᾿ ν - » Ἁ 

βούλονται μάλιστα" ἀφιστάντες γὰρ τὰς πόλεις, τὸν δῆμον εὐθὺς 

ξύμμαχον ἕξουσι, προδειξάντων ὑμῶν τὴν αὐτὴν ζημίαν τοῖς τε ἀδι- 
-Ἢ « , -" ᾿ -" ’ - Ν Ἁ 5. » 2 

κοῦσιν ὁμοίως κεῖσϑαι καὶ τοῖς μή. 4. δεῖ δὲ καὶ εἰ ἠδίκησαν μὴ 
ΞΞ σ « ΄ Ν " ,΄ 

προσποιεῖσϑαι, ὁπως ὃ μόνον ἡμῖν ἔτι ξύμμαχόν ἐστι μὴ πολέμιον. 
, ἣν Α - - -» ΄ 

γένηται. ὅ. καὶ τοῦτο πολλῷ ξυμφορώτερον ἡγοῦμαι ἐς τὴν κά- 
; - Ἀιζι σὰ εἰ,» δ ων ᾽ “- δ , ΠῚ ᾿ -“ Ἰϑεξὶν τῆς ἀρχῆς, ἑκόντας ἡμᾶς ἀδικηϑῆναι ἢ δικαίως οὺς μὴ δεῖ 

-»" " γ΄ - 

ἰδιαφϑεῖραι" καὶ τὸ Κλέωνος τὸ αὐτὸ δίκαιον καὶ ξύμφορον τῆς 
τιμωρίας οὐχ εὑρίσκεται ἐν αὐτῷ δυνατὸν ὃν ἅμα γίγνεσϑαι. 

ΧΊΥΠΙ. ὑμεῖς δὲ γνόντες ἀμείνω τάδε εἶναι καὶ μήτε οἴκτῳ πλέ- 
ον ψείμαντες μήτ᾽ ἐπιεικείᾳ, οἷς οὐδὲ ἐγὼ ἐῶ προσάγεσϑαι, ἀπ᾿ αὐ- 

- ᾿ - ’ ’ , ’, « Ν 

τῶν δὲ τῶν παραινουμένων, πείϑεσϑέ μοι Μυτιληναίων οὃς μὲν 
Πάχης ἀπέπεμψεν ὡς ἀδικοῦντας κρῖναι καϑ' ἡσυχίαν, τοὺς δ᾽ 
» 35.“ 5 - ᾽ ᾿ ΓΝ ν , 2 , Ν - 

ἄλλους ἐᾶν οἰκεῖν. Ὁ, τάδε γὰρ ἕς τὲ τὸ μέλλον ἀγαϑὰ καὶ τοῖς 
’ »ν ’ σ Ἁ Ἦ, ’ὔ Α ᾿ 3 ’ὕ 

πολεμίοις ἤδη φοβερά" ὅστις γὰρ εὖ βουλεύεται πρὸς τοὺς ἐναντί- 

ους κρείσσων ἐστὶν ἢ μετ᾽ ἔργων ἰσχύος ἀνοίᾳ ἐπιών. 
ΧΤΙΧ. Τοιαῦτα δὲ ὁ Διόδοτος εἶπε. ῥηϑεισῶν δὲ τῶν γνω- 

μῶν τούτων μάλιστα ἀντιπάλων πρὸς ἀλλήλας οἱ ᾿41ϑηναῖοι ἦλϑον 
- σ “-“ ᾿ - 

μὲν ἐς ἀγῶνα ὅμως τῆς δόξης καὶ ἐγένοντο ἐν τῇ χειροτονίᾳ ἀγχώ- 
Α - 

μαλοι, ἐχράτησε δὲ ἡ τοῦ Διοδότου. 2. καὶ τριήρη εὐθὺς ἄλλην 
σ - ἀπέστελλον κατὰ σπουδὴν, ὅπως μὴ φϑασάσης τῆς δευτέρας εὕ- 

Ἁ - θωσι διεφϑαρμένην τὴν πόλιν" προεῖχε δὲ ἡμέρᾳ καὶ νυκτὶ μάλι- 
ἸΝ - - 

στα. ὅ. παρασκευασάντων δὲ τῶν Μυτιληναίων πρέσβεων τῇ νηὶ 
» ν᾿ ΄ οἶνον καὶ ἄλφιτα καὶ μεγάλα ὑποσχομένων, εἰ φϑάσαιεν, ἐγένετο 
- - σ 

σπουδὴ τοῦ πλοῦ τοιαύτη, ὥστε ἤσϑιόν τε, ἅμα ἐλαύνοντες, οἴνῳ 
ι σ [ - καὶ ἐλαίῳ ἄλφιτα πεφυραμένα, καὶ οἱ μὲν ὕπνον ἡροῦντο κατὰ 

, «ε Δ...» " , ᾿ , 2 ᾿" » 
μέρος, οἱ δὲ ἤλαυνον. 4. κατὰ τύχην δὲ πνεύματος οὐδενὸς ἐναν- 

- - Α τιωϑέντος, καὶ τῆς μὲν προτέρας φεὼς οὐ σπουδῇ πλεούσης ἐπὶ 
πρᾶγμα ἀλλόκοτον, ταύτης δὲ τοιούτῳ τρόπῳ ἐπειγομένης, ἡ μὲν 

"» σ 

ἔφϑασε τοσοῦτον ὅσον Πάχητα ἀνεγνωκέναι τὸ ψήφισμα, καὶ μέλ. 
λειν δράσειν τὰ δεδογμένα, ἡ δ᾽ ὑστέρα αὐτῆς ἐπικατάγεται καὶ 

- - Ξ διεκώλυσε μὴ διαφϑεῖραι. παρὰ τοσοῦτον μὲν ἡ Μυτιλήνη ἦλϑε 
4 ἣ « 

κινδύνου. 1. τοὺς δ᾽ ἄλλους ἄνδρας οὺς ὁ Πάχης ἀπέπεμψεν ὡς 
αἰτιωτάτους ὄντας τῆς ἀποστάσεως Κλέωνος γνώμῃ διέφϑειραν οἱ 
᾽ -“ τ δ Ν “ϑηναῖοι" ἦσαν δὲ ὀλίγῳ πλείους χιλίων. καὶ Μυτιληναίων τείχη 

ζ: 
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᾿Ὶ - σ εἶ 

καϑεῖλον καὶ ναῦς παρέλαβον. Φ. ὕστερον δὲ φόρον μὲν οὐκ ὄτα- 
, . , ἘΝ Σ δ 

ἕαν «“Πεσβίοις, κλήρους δὲ ποιήσαντες τῆς γῆς, πλὴν τῆς Μηϑυ- 
’ Υ - - - 

μναίων, τρισχιλίους τριακοσίους μὲν τοῖς ϑεοῖς ἱεροὺς ἐξεῖλον, ἐπὶ 
δὲ τοὺς ἄλλους σφῶν αὐτῶν κληρούχους τοὺς λαχόντας ἀπέπεμ- 

Γ 4 - 7 ΄ - 

ψαν" οἷς ἀργύριον “έσβιοι ταξάμενοι τοῦ κλήρου ἑκάστου τοῦ ἕνι- 
- , - Ν ᾿ - 

αὐτοῦ δύο μνᾶς φέρειν, αὐτοὶ εἰργάζοντο τὴν γῆν. 9. παρέλαβον 
δὲ καὶ τὰ ἐν τῇ ἠπείρῳ πολίσματα οἱ ᾿,4ϑηναῖοι ὅσων Μιυτιληναῖοι 
Ε ΄ ΡΝ - ΄ , 2 ᾽, ν ᾿ ν , 

ἐκράτουν, καὶ ὑπήκουον ὕστερον ᾿ϑηναίων. τὰ μὲν κατὰ «ἕσβον 
οὕτως ἐγένετο. 

Η͂ "ϑ Ξ ’ “ ᾿ξ 
111. Ἐν δὲ τῷ αὐτῷ ϑέρει μετὰ τὴν «“έσβου ἅλωσιν ᾿,4ϑηναῖοι, 

Νικίου τοῦ Νικηράτου στρατηγοῦντος, ἐστράτευσαν ἐπὶ Μινώαν 
- « - ’ - - 

τὴν νῆσον, ἣ κεῖται πρὸ Μεγάρων" ἐχρῶντο δὲ αὐτῇ πύργον ἕνοι- 
- Ν 

κοδομήσαντες οἱ Π7εγαρῆς φρουρίῳ. 2. ἐβούλετο δὲ Νικίας τὴν 
Α » ᾿΄ 3: 5 ΤᾺ - 3 ᾽ν Α Ὶ 2 ν -« 

φυλακὴν αὐτόϑεν δι᾿ ἐλάσσονος τοῖς ᾿“ϑηναίοις, καὶ μὴ ἀπὸ τοῦ 
ν - - Ἵ σ 

Βουδόρου καὶ τῆς “Σαλαμῖνος εἶναι, τούς τὸ Πελοποννησίους, ὅπως 

μὴ ποιῶνται ἔκπλους αὐτύόϑεν λανθάνοντες τριήρων τὲ, οἷον καὶ 
-Ῥ ΙΝ - - - - 

τὸ πρὶν γενόμενον, καὶ λῃστῶν ἐχπομπαῖς, τοῖς τε ΠΠἹεγαρεῦσιν ἅμα 
" 3 - .η"» ἊΣ ϑι - 7 , “-“ , ᾿ 

μηδὲν ἐσπλεῖν. ὅ. ἑλὼν οὖν ἀπὸ τῆς Μισαίας πρῶτον δύο πύργω 
- , " ᾿ 

προέχοντε μηχαναῖς ἐκ ϑαλάσσης, καὶ τὸν ἔσπλουν ἐς τὸ μεταξὺ 
- ΙῚ - τ 

τῆς νήσου ἐλευϑερώσας, ἀπετείχιζε καὶ τὸ ἐκ τῆς ἠπείρου, ἡ κατὰ 
, ο᾿ - - 

γέφυραν διὰ τενάγους ἐπιβοήϑεια ἦν τῇ νήσῳ, οὐ πολὺ διεχούσῃ τῆς 
« - . ᾽ σ΄ 

ἠπείρου. 4. ὡς δὲ τοῦτο ἐξειργάσαντο ἐν ἡμέραις ὀλίγαις, ὕστε- 
- ΄ -" ᾿ 

ρον» δὴ καὶ ἐν τῇ νήσῳ τεῖχος ἐγκαταλιπὼν καὶ φρουρὰν ἀνεχώρησε 
τῷ στρατῷ. 

1.11. “Ὑπὸ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρύνους τοῦ ϑέρους τούτου καὶ οἱ χί ͵ 
- " -ῳ γὼωνΝ , ᾿ὰ 

Πλαταιῆς, οὐκέτι ἔχοντες σῖτον, οὐδὲ δυνάμενοι πολιορχεῖσϑαι, ξυ- 

γέβησαν τοῖς Πελοποννησίοις τοιῷδε τρύπῳ. 22. προσέβαλον αὐ- 
- - , « , ᾽ ϑς. " ᾽ ω " ΩΡ: 

τῶν τῷ τείχει, οἱ δὲ οὐκ ἐδύναντο ἀμύνεσϑαι. γνοὺς δὲ ὁ “ακε- 
᾿ - ’ κ - 

δαιμόνιος ἄρχων τὴ» ἀσϑένειαν αὐτῶν βίᾳ μὲν οὐκ ἐβούλετο ἑλεῖν" 
- , σ 4 

εἰρημένον γὰρ ἦν αὐτῷ ἐκ “Τ“ακεδαίμονος, ὅπως, εἰ σπονδαὶ γίγνοιν- 
᾿ » σ ᾿ 

τό ποτὲ πρὸς ᾿Αϑηναίους, καὶ ξυγχωροῖεν ὅσα πολέμῳ χωρία ἔχου- 
ἤν Ἴ , Νὴ Ὁ ῬΑ ᾽ν ἈΡ ἴ(Ὶ , ε ϑ.- ὦ 

σιν ἑκάτεροι ἀποδίδοσϑαι, μὴ ἀνάδοτος εἰη ἡ Πλαταιὰ ὡς αὐτῶν 
΄ ΄ Α 5 - ᾿ , 

ἐχόντων προσχωρησάντων᾽ προσπέμπει δὲ αὐτοῖς κήρυκα λέγοντα, 
΄ - , - Α. 

εἰ βούλονται παραδοῦναι τὴν πόλιν ἑκόντος τοῖς ““ακεδαιμονίοις καὶ 
22 , ΄ ᾿. , 

δικασταῖς ἐκείνοις χρήσασϑαι, τούς τε ἀδίκους κολάζειν, παρὰ δίκην 
Σ οὐδέ 3 ΡΤ ΤΉ Τ᾿ νεΥ̓ΝΗΝΝ δὲ οὐδένα. Ὁ. τοσαῦτα μὲν ὁ κήρυξ εἰπεν" οἱ δὲ, ἤσαν γὰρ ἤδη ἕν 
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- ν ᾿ 

τῷ ἀσϑενεστάτῳ, παρέδοσαν τὴν πόλιν. καὶ τοὺς Πλαταιέας ἔτρε: 
« ᾿ σ᾽. , Γ . Ἔν .5, - ᾿ 

φον οἱ Πελοποννήσιοι ἡμέρας τινάς, ἔν ὁσῷ οἱ ἕκ τῆς «Τακεδαίμονος 
᾿ ἢ ψ » ) Α 5. ’ Ν » “«- 

δικασταί, πέντε ἄνδρες, ἀφίκοντο. 4. ἐλϑόντων δὲ αὐτῶν κατηγο- 

ρία μὲν οὐδεμία πρυετέϑη, ἠρώτων δὲ αὐτοὺς ἐπικαλεσάμενοι τοσοῦ- 
τον μόνον, εἴ τι «Τακεδαιμονίους καὶ τοὺς ξυμμάχους ἐν τῷ πολέμῳ 

- - ᾽ ’ὔ 5 “ δὸς δ « 2. ἡ ΕῚ 

τῷ καϑεστῶτι ἀγαϑόν τι εἰργασμένοι εἰσίν. ὅ. οἱ δ᾽ ἔλεγον, αἰτη- 
4 - ᾿ ΄ - - 

σάμενοι μακρότερα εἰπεῖν, καὶ προτάξαντες σφῶν αὐτῶν ᾿Αστύμα- 
΄ " 2 ’ ᾿ 2 ᾿" 3 ’ “Ἐ τ 

χόν τε τὸν ᾿Ισωπολάου καὶ “ἀἄκωνα τὸν ᾿ΑΙειμνήστου, πρόξενον 
μή , ἘΕΥῚ ΄ » ᾿ 

ὄντα «““ακεδαιμονίων. καὶ ἐπελϑόντες ἔλεγον τοιαδὲε. 
᾿ ῃ - ΄ 

1,.Π1|. Τὴν μὲν παράδοσιν τῆς πόλεως, ὦ «ακεδαιμόνιοι, πι- 
στεύσαντες ὑμῖν ἐποιησάμεϑα, οὐ τοιάνδε δίκην οἰόμενοι ὑφέξειν, 

, ἄ " , 5» -" 3 5 

ψομιμωτέραν δὲ τινὰ ἔσεσϑαι, καὶ ἐν δικασταῖς οὐκ ἐν ἄλλοις δε- 
ἍἋ - 

ἕάμενοι, ὥσπερ καὶ ἐσμέν, γενέσϑαι ἢ ὑμῖν, ἡγούμενοι τὸ ἴσον μά- 
λιστ ἂν φέρεσϑαι. 2. νῦν δὲ φοβούμεϑα μὴ ἀμφοτέρων ἅμα ἡμαρ- 
τήκαμεν᾽ τόν τὲ γὰρ ἀγῶνα περὶ τῶν δεινοτάτων εἶναι εἰχότως 
ὑποπτεύομεν καὶ ὑμᾶς μὴ οὐ κοινοὶ ἀποβῆτε, τεχμαιρόμενοι προ- 

- τ - ᾿ 

κατηγορίας τὲ ἡμῶν οὐ προγεγενημένης ἡ χρὴ ἀντειπεῖν, ἀλλ᾽ αὐτοὶ 
λό γ ’ 9 ΄ εξ 5 , ᾿ » τ , ᾿ ἐλ θῇ 
ὦγον ἠτησάμεϑα, τό τε ἐπερώτημα βραχὺ ὅν, ᾧ τὰ μὲν ἀληϑῆ 

᾿ » ’ ’ Α Ἁ -" ᾿ 

ἀποχρίνασϑαι ἐναντία γίγνεται, τὰ δὲ ψευδῆ ἔλεγχον ἔχει. ὃ. παν- 
’, δ᾿ υὐθ - ΕῚ ΄ ΠΣ Ὶ ’ 

ταχόϑεν δὲ ἄποροι καϑεστῶτες ἀναγκαζόμεθα καὶ ἀσφαλέστερον 

δοκεῖ εἶναι εἰπόντας τι κινδυνεύειν" καὶ γὰρ ὁ μὴ ῥηϑεὶς λόγος 
- δῳ5. ν᾽ ϑν νὰ Ἃ , « 5. 5ὴ , ’ ᾿. "Ὁ 

τοῖς ὧδ᾽ ἔχουσιν αἰτίαν ἂν παράσχοι ὡς εἰ ἐλέχϑη, σωτήριος ἂν ἦν. 
- ᾿ » ᾿ Ν - 

4. χαλεπῶς δὲ ἔχει ἡμῖν πρὸς τοῖς ἄλλοις καὶ ἡ πειϑώ. ἀγνῶτες 
Α , ΄ ι 

μὲν γὰρ ὄντες ἀλλήλων ἐπεισενεγκάμενοι μαρτύρια ὧν ἄπειροι ἦτε 
3 ΄ δὰ ἔδις - Α ᾿ »ῳ 7 ᾽ » " ’ 

ὠφελούμεϑ᾽ ἄν" νῦν δὲ πρὸς εἰδότας πάντα λελέξεται, καὶ δέδιμεν 
4, " -" σ΄ - 

οὐχὶ μὴ προκαταγνόντες ἡμῶν τὰς ἀρετὰς ἥσσους εἶναι τῶν ὑμετέ- 
ἥ ΣΝ ΑΣ -“ ᾿] .Ὶ ΑῚ » ΄ " ..ὉΝἙἊ 

ρῶν ἔγκλημα αὐτὸ ποιῆτε, ἀλλὰ μὴ ἄλλοις χάριν φέροντες ἐπι διε- 
’, ’ ’; ’ ἊΣ σ α 

γνωσμένην κρίσιν καϑιστώμεϑα. ΤΥ. παρεχόμενοι δὲ ὁμῶς ἃ 
ΓΙ ’, ΄ Ἁ ’ ᾿ Ν 5 « - Α Ἁ 

ἔχομεν δίκαια πρὸς τὲ τὰ Θηβαίων διάφορα καὶ ἐς ὑμᾶς καὶ τοὺς 
Γ᾿ σ “ μ᾽ , ς ΄ , Ν 
ἄλλους Ελληνὰς τῶν εὖ δεδρασμένων ὑπομνήῆσιν ποιησόμεϑα καὶ 

πείϑειν πειρασόμεϑα. 2. φαμὲν γὰρ πρὸς τὸ ἐρώτημα τὸ βραχύ, 
» ΄ - -" 

εἴ τι «Τακεδαιμονίους καὶ τοὺς ξυμμάχους ἐν τῷ πολέμῳ τῷδε ἀγα- 

ϑὸν πεποιήκαμεν, εἰ μὲν ὡς πολεμίους ἐρωτᾶτε, οὐκ ἀδικεῖσϑαι 
- - , Α 

ὑμᾶς μὴ εὖ παϑόντας, φίλους δὲ νομίζοντας αὐτοὺς ἁμαρτάνειν 
μᾶλλον τοὺς ἡμῖν ἐπιστρατεύσαντας. 8. τὰ δ᾽ ἐν τῇ εἰρήνῃ καὶ 

᾿ Α - ΕΣ Α , Α ᾿ Ε] ’ “ 

πρὸς τὸν ῆηῆδον ἀγαϑοὶ γεγενήμεϑα, τὴν μὲ" οὐ λύσαντες γῦν 
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πρότεροι, τῷ δὲ ξυνεπιϑέμενοι τότε ἐς ἐλευϑερίαν τῆς Ἑλλάδος 
μόνοι οιωτῶν. 4. καὶ γὰρ ἠπειρῶταί τε ὄντες ἐναυμαχήσαμεν 
ἐπ᾿ ᾿Αρτεμισίῳ, μάχῃ τὲ τῇ ἐν τῇ ἡμετέρᾳ γῇ γενομένῃ παρεγενό- 

Φγ » ΄ » ’, " 3. 3. - ᾿ ΄ 

μεϑὰ υμῖν τὲ καὶ ΠὯαυσανίᾳ" εἰ τέ τι ἄλλο κατὶ ἐκεῖνον τὸν χρό- 

γον ἐγένετο ἐπικίνδυνον τοῖς Ἕλλησι, πάντων παρὰ δύναμιν μετέ.- 
σχομὲν. ὅ. καὶ ὑμῖν, ὦ “ακεδαιμόνιοι, ἰδίᾳ, ὅτε περ δὴ μέγιστος 
φόβος περιέστη τὴν Σπάρτην μετὰ τὸν σεισμὸν τῶν ἐς ̓ Ιϑώμην Εἰ- 
λώτων ἀποστάντων, τὸ τρίτον μέρος ἡμῶν αὐτῶν ἐξεπέμψαμεν ἐς 
ἐπικουρίαν" ὧν οὐκ εἰχὸς ἀμνημονεῖν. 1. καὶ τὰ μὲν παλαιὰ 
καὶ μέγιστα τοιοῦτοι ἠξιώσαμεν εἶναι, πολέμιοι δὲ ἐγενόμεϑα ὕστε:- 
ρον. ὑμεῖς δὲ αἴτιοι" δεομένων γὰρ ξυμμαχία ὅτε Θηβαῖοι ἡμᾶς 
ἐβιάσαντο, ὑμεῖς ἀπεώσασϑε καὶ πρὸς ᾿ΑΙϑηναίους ἐκελεύετε τρα- 
πέσϑαι ὡς ἐγγὺς ὄντας, ὑμῶν δὲ μακρὰν ἀποικούντων. Ὁ. ἐν μέν- 
τοι τῷ πολέμῳ οὐδὲν ἐχπρεπέστερον ὑπὸ ἡμῶν οὔτε ἐπάϑετε οὔτε 
ἐμελλήσατε. ὃ. εἰ δ᾽ ἀποστῆναι “41ϑηναίων οὐκ ἠϑελήσαμεν ὑ ὑμῶν 
κελευσάντων, οὐκ ἠδικοῦμεν᾽" καὶ γὰρ ἐκεῖνοι ἐβοήϑουν ἡ ἯΝΡ ἐναντία 
Θηβαίοις ὅ ὅτε ὑμεῖς ἀπωχνεῖτε, καὶ προδοῦναι αὐτοὺς οὐκέτι ἦν 
καλόν, ἄλλως τε καὶ οὕς εὖ παϑών τις καὶ αὐτὸς δεόμενος προση- 
γάγετο ΡΜΕΧΟΙΣ καὶ πολιτείας ΤΉ ΕΤΟΡΕΥ, Ἢ ἰέναι δὲ ἐς τὰ παραγ- 
γελλόμενα εἰκὸς ἦν προϑύμως. ἃ δὲ ἑκάτεροι ἐξηγεῖσϑε τοῖς ξυμ- 
μάχοις, οὐχ οἱ ἑπόμενοι αἴτιοι εἴ τι μὴ καλῶς ἐδρᾶτε, ἀλλ᾽ οἱ ἄγοντες 
ἐπὶ τὰ μὴ ὀρθῶς ἢ ἔχοντα. 1,71. Θηβαῖοι δὲ πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα 
ἡμᾶς ἠδίκησαν, τὸ δὲ τελευταῖον αὐτοὶ ξύνιστε, δι᾿ ἅπερ καὶ τάδε 
πάσχομεν. 2, πόλιν γὰρ αὐτοὺς τὴν ἡμετέραν καταλαμβάνοντας 
ἐν σπονδαῖς, καὶ προσέτι ἱερομηνίᾳ, ὀρϑῶς ἐτὶμωρησάμοϑα; κατὰ 
τὸν πᾶσι νόμον καϑεστῶτα, τὸν ἐπιόντα πολέμιον ὅσιον εἶναι ἀμύ- 
ἐδήνλας, καὶ νῦν οὐκ ἂν εἰκότως δι᾽ αὐτοὺς βλαπτοίμεϑα. δ. ᾿δὸ γὰρ 
τῷ αὐτίκα χρησίμῳ ὑμῶν τὲ καὶ ἐχείνων πολεμίῳ τὸ δίκαιον λή. 
ψεσϑε, τοῦ μὲν ὀρϑοῦ φανεῖσϑε οὐκ ἀληϑεῖς κριταὶ ὄντες, τὸ δὲ 
ξυμφέρον Μδλανν ϑεραπεύοντες. 4. καίτοι εἰ νῦν ὑμῖν ὠφέλιμοι 
δοκοῦσιν εἶναι, πολὺ καὶ ἡμεῖς καὶ οἱ ἄλλοι Ἕλ ληνεδ μᾶλλον τότε 
ὅτε ἐν μείζονι κινδύνῳ ἦτε. νῦν μὲν γὰρ ἑτέροις ὑμεῖς ἐπέρχεσϑε 
δεινοί" ἐν ἐκείνῳ δὲ τῷ ον; ὅτε πᾶσι δουλείαν ἐπέφερεν ὁ βάρ- 
βαρος, οἵδε μετ αὐτοῦ ἦσαν. ὅ. καὶ δίκαιον ἡμῶν τῆς νῦν ἁμαρ- 
τίας, εἰ ἄρα ἡμάρτηται, ἀντιϑεῖναι τὴν τότε προϑυμίαν, καὶ μείζω 
τὲ πρὸς ἐλάσσω εὑρήσετε καὶ ἐν καιροῖς οἷς σπάνιον ἦν τῶν ᾿Ελλή- 
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ὶ » " [- ἢ ὃ ; Ε ’ 3 5 -»" ᾿ ᾿ 

ψῶν τιτὰ ἀρετὴν τῇ «Ξέρξου δυνάμει ἀντιτάξασϑαι, ἐπῃνοῦντό τε 
- « Ἁ , ΄ Ὶ ᾿ - 

μᾶλλον οἱ μὴ τὰ ξύμφορα πρὸς τὴν ἔφοδον αὐτοῖς ἀσφαλείᾳ πράσ- 
52. " . - ᾿ Ξ 

σοντὲς, ἐθέλοντες δὲ τολμᾶν μετὰ κινδύνων τὰ βέλτιστα. Θ. ὧν 
Ἃ -« , 4 - - - - 

ἡμεῖς γενόμενοι, καὶ τιμηϑέντες ἐς τὰ πρῶτα, νῦν ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς 
, ᾿ - ῃ “- )] 

δέδιμεν μὴ διαφϑαρῶμεν, ᾿“Ιϑηναίους ἑλόμενοι δικαίως μᾶλλον ἢ 
ὑμᾶς κερδαλέως. 7. καίτοι χρὴ ταὐτὰ περὶ τῶν αὐτῶν ὁμοίως 

, Ἅ φαίνεσϑαι γιγνώσκοντας, καὶ τὸ ξυμφέρον μὴ ἄλλο τι νομίσαι, ἢ 
τῶν ξυμμάχων τοῖς ἀγαϑοῖς, ὅταν ἀεὶ βέβαιον τὴν χάριν τῆς ἀρετῆς 
" ᾿ Α , ΦῸ τα -“ 

ἔχωσι καὶ τὸ παραυτίκα που ἡμῖν ὠφέλιμον καϑιστῆται. ΤΥ]. 
, [4 σ - ΄ - - τι 

προσχέψασϑέ τὲ ὅτι νῦν μὲν παράδειγμα τοῖς πολλοῖς τῶν Ἑλλή- 
5. “ἂν ’ ,Ψ » Ἁ Ἂ᾿ ἐ - , - . 

νῶν ἀνδραγαϑίας νομίζεσϑε᾽ εἰ δὲ περί ἡμῶν γνώσεσϑε μὴ τὰ 
“« - ᾽ , ᾿ ᾿ 

εἰκότα, οὐ γὰρ ἀφανῆ κρινεῖτε τὴν δίκην τήνδε, ἐπαινούμενοι δὲ περι 
- - - σ τέ οὐδ᾽ ἡμῶν μεμπτῶν, ὁρᾶτε ὅπως μὴ οὐκ ἀποδέξωνται ἀνδρῶν ἀγα- 

- ᾽ ἮΝ » τ - " Α 

ϑῶν πέρι αὐτοὺς ἀμείνους ὄντας ἀπρεπές τι ἐπιγνῶναι, οὐδὲ πρὸς 

ἱεροῖς τοῖς κοινοῖς σκῦλα ἀπὸ ἡμῶν τῶν εὐεργετῶν τῆς “Ἑλλάδος 

ἀνατεϑῆναι. Ὡ. δεινὸν δὲ δόξει εἶναι Πλάταιαν “1ακεδαιμονίους 
- κ » 

πορϑῆσαι, καὶ τοὺς μὲν πατέρας ἀναγράψαι ἐς τὸν τρίποδα τὸν 
» ν' - 2 2 . Ἁ ’ « - Ν Ἁ ΗῈ Α “ἉΨ6ε 

ἐν Ζελφοῖς δι᾿ ἀρετὴν τὴν πόλιν, ὑμᾶς δὲ καὶ ἐκ παντὸς τοῦ Ελ- 
- - - ." Α 

ληνικοῦ πανοικησίᾳ διὰ Θηβαίους ἐξαλεῖψαι. 8. ἐς τοῦτο γὰρ δὴ 
- ’ {2 ᾿ 

ξυμφορᾶς προκεχωρήκαμεν, οἵτινες δήδων τὲ κρατησάντων ἀπολ- 
Α - - -»" ’ 

λύμεϑα, καὶ νῦν ἐν ὑμῖν τοῖς πρὶν φιλτάτοις Θηβαίων ἡσσώμεϑα, 
- ΄ ’ Ἁ , 

καὶ δύο ἀγῶνας τοὺς μεγίστους ὑπέστημεν, τότε μέν, τὴν πόλιν εἰ 
τι - “- - ᾿ , 

μὴ παρέδομεν, λιμῷ διαφϑαρῆναι, νῦν δὲ ϑανάτου κρίνεσϑαι. 4. 
- Ἁ ᾿ 

καὶ περιεώσμεϑα ἐκ πάντων Πλαταιῆς οἱ παρὰ δύναμιν πρόϑυμοι 
᾿ σ Υ̓ ΨΚ. ; Ξ Ἁ ᾿ - ; 

ἐς τοὺς Ἕλληνας ἔρημοι καὶ ἀτιμώρητοι" καὶ οὔτε τῶν τότε ξυμ- 
’ » - ᾽ , ς - τ , «ς ; 5 ’, 

μάχων ὠφελεῖ οὐδείς, ὑμεῖς τε, ὦ «“Ἰακεδαιμόνιοι, ἡ μόνη ἐλπίς, 
- Α - 

δέδιμεν μὴ οὐ βέβαιοι ἦτε. ΤΥ1Π1|. καίτοι ἀξιοῦμέν γε, καὶ ϑεῶν 
“« - Ν - ᾽ - “« » 

ἕνεχα τῶν ξυμμαχικῶν ποτε γενομένων, καὶ τῆς ἀρετῆς τῆς ἃς 
Ἁ σ - « - Α - » « , , 

τοὺς Ἕλληνας καμφϑῆναι ὑμᾶς καὶ μεταγνῶναι εἴ τι ὑπὸ Θηβαίων 
-" -. ᾿ 

ἐπείσϑητε, τήν τε δωρεὰν ἀνταπαιτῆσαι αὐτοὺς μὴ κτείνειν οὺς μὴ 
-ν ’, - κ 

ὑμῖν πρέπει, σώφρονά τε ἀντὶ αἰσχρᾶς κομίσασϑαι χάριν, καὶ μὴ 
« ν ᾿ 4 ’ Ε] Ἁ 3 ὩΣ οκπ " " Α 

ἡδονὴν δόντας ἄλλοις κακίαν αὐτοὺς ἀντιλαβεῖν: 2. βραχὺ γὰρ τὸ 

τὰ ἡμέτερα σώματα διαφϑεῖραι, ἐπίπονον δὲ τὴν δύσκλειαν αὐτοῦ 
« - , » 

ἀφανίσαι. οἷκ ἐχϑροὺς γὰρ ἡμᾶς εἰκότως τιμωρήσεσϑε, ἀλλ᾽ εὕς- 
’ “ ᾿ - ; 

ψους, κατ ἀνάγκην πολεμήσαντας. 3. ὥστε καὶ τῶν σωμάτων 
" - ὍΝ κι - σ 
ἄδειαν ποιοῦντες ὅσια ἂν δικάζοιτε καὶ προνοοῦντες, ὅτι ἑκόντας 
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τε ἐλάβετε καὶ χεῖρας προϊσχομένους, ὁ δὲ νόμος τοῖς Ἕλλησι μὴ 
κτείνειν τούτους, ἔτι δὲ καὶ εὐεργέτας γεγενημένους διὰ παντός. 
4, ἀποβλέψατε γὰρ ἐς πατέρων τῶν ὑμετέρων ϑήκας, οὕς, ἀπο- 
ϑανόντας ὑπὸ Μήδων καὶ ταφέντας ἐν τῇ ἡμετέρᾳ, ἐτιμῶμεν 
κατὰ ἔτος ἕκαστον δημοσίᾳ ἐσϑήμασί τε καὶ τοῖς ἄλλοις νομί- 
μοις, ὅσα τε ἡ γῆ ἡμῶν ἀνεδίδου ὡραῖα, πάντων ἀπαρχὰς ἐπι- 

φέροντες, εὖνοι μὲν ἐκ φιλίας χώρας, ξύμμαχοι δὲ ὁμαίχμοις ποτὲ 
γενομένοις. ὧν ὑμεῖς τοὐναντίον ἂν δράσαιτε, μὴ ὀρϑῶς γνόντες. 
ὅ. σκέψασϑε δέ" Παυσανίας μὲν γὰρ ἔϑαπτεν αὐτοὺς νομίζων ἐν 
γῇ τὸ φιλίᾳ τιϑέναι καὶ παρ᾽ ἀνδράσι τοιούτοις " ὑμεῖς δὲ εἰ κτε- 
νεῖτε ἡμᾶς καὶ χώραν τὴν Πλαταιίδα Θηβαΐδα ποιήσετε, τί ἄλλο 
ἢ ἐν πολεμίᾳ τε καὶ παρὰ τοῖς αὐϑένταις πατέρας τοὺς ὑμετέ- 
ρους καὶ ξυγγενεῖς, ἀτίμους γερῶν ὧν νῦν ἴσχουσι, καταλείψετε ; 

πρὸς δὲ καὶ γῆν ἐν ἡ ἠλευϑερώϑησαν οἱ Ἕλληνες δουλώσετε, ἱερά 
χε ϑεῶν οἷς εὐξάμενοι Μήδων ἐκράτησαν ἐρημοῦτε, καὶ ϑυσίας 
τὰς πατρίους τῶν ἑσσαμένων καὶ κτισάντων ἀφαιρήσεσϑε. ΤΙ ΙΧ, 
οὐ πρὸς τῆς ὑμετέρας δόξης, ὦ «Τακεδαιμόγιοι, τάδε, οὔτε ἐς τὰ 
κοινὰ τῶν Ἑλλήνων νόμιμα καὶ ἐς τοὺς προγόνους ἁμαρτάνειν, 

οὔτε ἡμᾶς τοὺς εὐεργέτας, ἀλλοτρίας ἕνεκα ἔχϑρας, μὴ αὐτοὺς 
ἀδικηϑέντας, διαφϑεῖραι, φείσασϑαι δὲ καὶ ἐπικλασϑῆναι τῇ γνώ- 
μῃ οἴκτῳ σώφρονι λαβόντας, μὴ ὧν πεισόμεϑα μόνον δεινότητα 
κατανοοῦντας, ἀλλ᾽ οἷοί τὲ ἂν ὄντες πάϑοιμεν καὶ ὡς ἀστάϑμη- 

τον τὸ τῆς ξυμφορᾶς, ᾧτινί ποτ’ ἂν καὶ ἀναξίῳ ξυμπέσοι. 2. 

ἡμεῖς τε, ὡς πρέπον ἡμῖν καὶ ὡς ἡ χρεία προάγει, αἰτούμεϑα 

ὑμᾶς, ϑεοὺς τοὺς ὁμοβωμίους καὶ κοινοὺς τῶν ᾿Ἑλλήνων ἐπιβο- 
ὥμενοι, πεῖσαι τάδε, προφερόμενοι ὅρκους οὺς οἱ πατέρες ὑμῶν 
ὥμοσαν, μὴ ἀμνημονεῖν, ἱκέται γιγνόμεϑα ὑμῶν τῶν πατρῴων τά- 
φων, καὶ ἐπικαλούμεϑα τοὺς κεχμηῶτας μὴ γενέσϑαι ὑπὸ Θη- 

βαίοις μηδὲ τοῖς ἐχϑίστοις φίλτατοι ὄντες παραδοϑῆναι. ἡμέρας 
τὲ ἀναμιμνήσκομεν ἐχείνης, ἣ τὰ λαμπρότατα μετ αὐτῶν πράξαν- 
τες, νῦν ἐν τῇδε τὰ δεινότατα κινδυνεύομεν παϑεῖν. 3. ὅπερ δὲ 

ἀναγκαῖόν τε καὶ χαλεπώτατον τοῖς δὲ ἔχουσι, λόγου τελευτᾶν, 
διότι καὶ τοῦ βίου ὁ κίνδυνος ἐγγὺς μετ αὐτοῦ, παυόμενοι λέγομεν 

ἤδη ὅτι οὐ Θηβαίοις παρέδομεν τὴν πόλιν, εἱλόμεϑα γὰρ ἂν πρό 
γὲ τούτου τῷ αἰσχίστῳ ὀλέϑρῳ λιμῷ τελευτῆσαι, ὑμῖν δὲ πιστεύσαν- 

τὲς προσήλϑομεν. καὶ δίκαιον, εἰ μὴ πείϑομεν, ἐς τὰ αὐτὰ κατα- 
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΄ Α Ἐξ ι: ’ 39... κ « “« 3 ΑῚ ζ ἢ 

στήσαντας τὸν ξυντυχόντα κίνδυνον ἐᾶσαι ἡμᾶς αὐτοὺς ἐλέσϑαι. 
’ σ - ν [2 

4. ἐπισκήπτομέν τὲ ἅμα μή, Πλαταιῆς ὄντες, οἱ προϑυμότατοι 
Γ ᾿ σ΄ ᾿ ΄, "Ξ ΡΞ ᾽ , ΠῚ 

περὶ τοὺς λληνας γενόμενοι, Θηβαίοις, τοῖς ἡμῖν ἐχϑίστοις, ἐκ 
- “- Ν - μὴ μι 

τῶν ὑμετέρων χειρῶν καὶ τῆς ὑμετέρας πίστεως, ἱκέται ὄντες, ὦ 
’ “« ’ Ν - « - Α 3 

«“Ἱακεδαιμόνιοι, παραδοϑῆναι, γενέσϑαι δὲ σωτῆρας ἡμῶν καὶ μὴ 
σ - - 

τοὺς ἄλλους Ἕλληνας ἐλευϑεροῦντας ἡμᾶς διολέσαι. 
- Α - - 

ΤΟΧ, Τοιαῦτα μὲν οἱ Πλαταιῆς εἶπον. οἱ δὲ Θηβαῖοι δείσαν- 
τὲς πρὸς τὸν λόγον αὐτῶν μὴ οἱ ““ακεδαιμόνιοι τι ἐνδῶσι, παρελ- 

’ " ᾿ Σ ν ΄ » -»" ἘΣ ᾿ Ἄς. 5 ΄, 
ϑόντες ἑφασαν καὶ αὕτοι βούλεσϑαι εἰπεῖν, ἐπειδὴ καὶ ἐκείνοις 

παρὰ γνώμην τὴν αὑτῶν μακρύτερος λόγος ἐδόϑη τῆς πρὸς τὸ 
ἐρώτημα ἀποχρίσεως. ὡς δ᾽ ἐκέλευσαν, ἔλεγον τοιάδε. 

δι Ἶ ἱ -»" Α ᾿Ὶ 

1{,Χ1]. Τοὺς μὲν λόγους οὐκ ἂν ἠτησάμεϑα εἰπεῖν, εἰ καὶ αὐτοὶ 
" " -“ 

βραχέως τὸ ἐρωτηϑὲν ἀπεχρίναντο; καὶ μὴ ἐπὶ ἡμᾶς τραπόμενοι 
΄ ᾿ ᾿ - " “ Ν 

κατηγορίαν ἐποιήσαντο, καὶ περὶ αὑτῶν ἔξω τῶν προκειμένων, καὶ 
“ ΓΝ ΩΣ. , ᾿ ΟἿ 2 ΄ νι», ι τ .3 Ν 
μα οὐδὲ ἡτιαμένων, πολλὴν τὴν ἀπολογίαν, καὶ ἔπαινον ὧν οὔδεις 
εἰ ᾿ - ΕΥ ᾿Ὶ - - - Ἁ 

ἐμέμψατο. νῦν δὲ πρὸς μὲν τὰ ἀντειπεῖν δεῖ, τῶν δὲ ἔλεγχον ποιή- 
σασϑαι, ἵνα μήτε ἡ ἡμετέρα αὐτοὺς κακία ὠφελῇ μήτε ἡ τούτων 

΄ ᾿ -» 

δόξα, τὸ δ᾽ ἀληϑὲς περὶ ἀμφοτέρων ἀκούσαντες κρίνητε. Ὡ. ἡμεῖς 
Ἐ" “- σ “- ΄ δὲ αὐτοῖς διάφοροι ἐγενόμεϑα πρῶτον, ὅτι, ἡμῶν κτισάντων Πλά- 

σ - ΓΝ , ϑοι ἐδ ᾽, 2 2. “Ὁ « 

ταιὰν ὕστερον τῆς αλλης Βοιωτίας, καὶ ἀλλὰ χωρία μετ αὑτῆς, ἃ 
΄ " τ 

ξυμμίκτους ἀνθρώπους ἐξελάσαντες ἔσχομεν, οὐκ ἠξίουν οὗτοι, 
“ ͵ - -ν τ τι 
ὥσπερ ἐτάχϑη τὸ πρῶτον, ἡγεμονεύεσϑαι ὑφ᾽ ἡμῶν, ἔξω δὲ τῶν 
» - , 

ἄλλων Βοιωτῶν παραβαίνοντες τὰ πάτρια, ἐπειδὴ προσηναγκάζον- 
Α - - 

το, προσεχώρησαν πρὸς ᾿ϑηναίους καὶ μετ αὐτῶν πολλὰ ἡμᾶς 
τ Ἁ τὰ 

ἔβλαπτον, ἀνϑ' ὧν καὶ ἀντέπασχον. ΤΧΤ]. ἐπειδὴ δὲ καὶ ὁ βάρ- 
Ξ'' Α Α ν - " ν Α βαρος ἦλϑεν ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα, φασὶ μόνοι Βοιωτῶν οὐ μηδίσαι, καὶ 

Α - - » 

τούτῳ μάλιστα αὐτοί τε ἀγάλλονται καὶ ἡμᾶς λοιδοροῦσιν. 2. ἡμεῖς 
" Α - 

δὲ μηδίσαι μὲν αὐτοὺς οὐ φαμὲν διότι οὐδ᾽ ᾿“9ϑηναίους, τῇ μέντοι 
ον λα ἢ σ 3» ΕῚ , 4:..Ὁ ᾿ σ ’ 

αὐτῇ ἰδέᾳ ὕστερον ἰόντων ᾿Α4ϑηναίων ἐπὶ τοὺς Ἕλληνας μόνους 
Ύ αὐ 3 , ’ , Ε] μ " αὐ ὰ 

αὖ Βοιωτῶν ἀττικίσαι. καίτοι σκέψασϑε ἕν οἵῳ εἴδει ἑκάτεροι 
δι." ἰὼ - " Ξ Ι ι 
ἡμῶν τοῦτο ἔπραξαν. 8. ἡμῖν μὲν γὰρ ἡ πόλις τότε ἐτύγχανεν 
κΆ 4) ᾽ ΄ ᾿ 

οὔτε κατ᾽ ὀλιγαρχίαν ἰσόνομον πολιτεύουσα οὔτε κατὰ δημοκχρα- 
΄σ " - 

τίαν" ὅπερ δέ ἐστι νόμοις μὲν καὶ τῷ σωφρονεστάτῳ ἐναντιώτατον. 
᾽ ᾿ , ’ - 

ἐγγυτάτω δὲ τυράννου, δυναστεία ὀλίγων ἀνδρῶν εἶχε τὰ πραγ- 
" τ »ῳ 7) ’ » ’ Η - ᾽ 

ματα. 4. καὶ οὗτοι ἰδίας δυνάμεις ἐλπίσαντες ἔτι μᾶλλον σχήσειν, 
» , - ΄ " - 

εἰ τὰ τοῦ Μήδου κρατήσειε, κατέχοντες ἰσχύς: τὸ πλῆϑος ἐπηγάγον- 
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» Ξ ὡὡ ΠῚ Ῥ» ’ Ε] » ᾿ ᾿- 4 « - “« 9 

τὸ αὐτόν᾽ καὶ ἡ ξύμπασα πόλις οὐκ αὐτοχράτωρ οὖσα ἑαυτῆς τοῦτ 
" »- ΠΊΩΝ ς ι ΄ 

ἔπραξεν, οὐδ᾽ ἄξιον αὐτῇ ὀνειδίσαι ὧν μὴ μετὰ νόμων ἥμαρτεν" 
-»" σ “ Ὅν " ,’ 

ὅ. ἐπειδὴ γοῦν ὅ τε δῆδος ἀπῆλϑε καὶ τοὺς νόμους ἔλαβε, σχέψα- 
σ 

σϑαι χρή, ᾿ϑηναίων ὕστερον ἐπιόντων, τήν τε ἄλλην Ἑλλάδα 
᾿ ᾿ ᾿ ΄ , - -» " 

καὶ τὴν ἡμετέραν χώραν πειρωμένων ὑφ αὑτοῖς ποιεῖσϑαι, καὶ 
» 5 , Ἂν. ἕω ’ ΄, Τὰ 

κατὰ στάσιν ἤδη ἐχόντων αὐτῆς τὰ πολλά, εἰ μαχόμενοι ἐν Κορω- 
ν Ε] , ’, 

ψνείᾳ καὶ νικήσαντες αὐτοὺς ἠλευϑερώσαμεν τὴν Βοιωτίαν, καὶ τοὺς 
» - ' - δ 
ἄλλους νῦν προϑύμως ξυνελευϑεροῦμεν, ἵππους τε παρέχοντες καὶ 

κ σ - " 

παρασκευὴν ὅσην οὐκ ἄλλοι τῶν ξυμμάχων. 0. καὶ τὰ μὲν ἐς τὸν 

μηδισμὸν τοσαῦτα ἀπολογούμεϑα. 1.Χ1Π1|. ὡς δὲ ὑμεῖς μᾶλλόν 
3 ΄ ῷᾷ σ ᾿ ἥσο τῶν ΨΟΝ Ἷ ’, 

τὲ ἠδικήκατε τοὺς λληνὰς καὶ ἀξιωτεροί ἐστε πάσης ζημίας, 
΄ } ’; 3 ’ “γα ν᾿, καὶ ’ ’ 

πειρασόμεθα ἀποφαίνειν. ὦ. ἐγένεσϑε ἐπὶ τῇ ἡμετέρᾳ τιμωρίᾳ, 
ὡς φατέ, ᾿4“ϑηναίωνξύμμαχοι καὶ πολῖται. οὐκοῦν χρῆν τὰ πρὸς 
ἡμᾶς μόνον ὑμᾶς ἐπάγεσϑαι αὐτούς, καὶ μὴ ξυνεπιέναι μετ αὐτῶν 

’, ς» ω " 

ἄλλοις, ὑπάρχον γε ὑμῖν, εἴ τι χαὶ ἄκοντες προσήγεσϑε ὑπ 
᾿ϑηναίων, τῆς τῶν «Τακεδαιμονίων τῶνδε ἤδη ἐπὶ τῷ Μήδῳ ξυμ: 

α , 

μαχίας γεγενημένης, ἣν αὐτοὶ μάλιστα προβάλλεσϑε᾽ ἱκανή γε ἦν 
- - ’, Ἄ - 

ἡμᾶς τὲ ὑμῶν ἀποτρέπειν καὶ τὸ μέγιστον, ἀδεῶς παρέχειν βουλεύ- 
ε 2 « ’ Α .} -᾿ ν Ὁ. - κ 

ἐσϑαι. ἀλλ ἑκόντες καὶ οὐ βιαζόμενοι ἔτι εἴλεσϑε μᾶλλον τὰ 
» ὔ 3 Α ’ « » Α ἊΝ - " 39 , 8 

᾿ϑηναίων. ὃ. καὶ λέγετε ὡς αἰσχρὸν ἦν προδοῦναι τοὺς εὐεργέτας 
" , » Α 5 , Α , σ 

πολὺ δὲ γε αἰσχιον» καὶ ἀδικώτερον τοὺς πάντας Ελληνας κατα- 

προδοῦναι, οἷς ξυνωμόσατε, ἢ ̓ϑηναίους μόνους, τοὺς μὲν κατα- 
δουλουμένους τὴν “Ελλάδα, τοὺς δὲ ἐλευϑεροῦντας. 4. καὶ οὐκ ἰσην 

- ΄ }] - αὐτοῖς τὴν χάριν ἀνταπέδοτε οὐδὲ αἰσχύνης ἀπηλλαγμένην. ὑμεῖς 
μὲν γὰρ ἀδικούμενοι αὐτούς, ὡς φατέ, ἐπηγάγεσϑε, τοῖς δὲ ἀδικοῦσιν 
ἄλλους ξυνεργοὶ κατέστητε. καίτοι τὰς ὁμοίας χάριτας μὴ ἀντι- 

- δ ν Ἁ 

διδόναι αἰσχρὸν μᾶλλον ἢ τὰς μετὰ δικαιοσύνης μὲν ὀφειληϑείσας, 
κ᾿ - 

ἐς ἀδικίαν δὲ ἀποδιδομένας. ΤΧΊ1Υ͂, δῆλόν τε ἐποιήσατε οὐδὲ 
’ - ε , έ Ε] , Ε] ᾽ σ 2...» 

τύότε τῶν Ἑλλήνων ἕνεκα μόροι οὐ μηδίσαντες, ἀλλ οὁτι οὐ 
« - ᾿ - Α - --“ Α 

᾿4ϑηναῖοι, ὑμεῖς δὲ τοῖς μὲν ταὐτὰ βουλόμενοι ποιεῖν, τοῖς δὲ 
2 ΄ ν - 3 - Υ .Α ἣΝ οὐδ’ Ὁ ᾿ΕΝ 

τἀναντία. 2. καὶ νῦν ἀξιοῦτε, ἀφ ὧν δι᾿ ἑτέρους ἐγένεσϑε 
3 ’ 3 Α ͵ 3 » 3 3 ᾿ 5 ; σ Ἁ 

ἀγαϑοί, ἀπὸ τουτῶν ὠφελεῖσϑαι. ἀλλ οὐκ εἰκός, ὥσπερ δὲ 

᾿Αϑηναίους εἵλεσϑε, τούτοις ξυναγωνίζεσϑε. 8. καὶ μὴ προφέρετε 

τὴν τότε γενομένην ξυνωμοσίαν ὡς χρὴ ἀπ᾿ αὐτῆς νῦν σώζεσϑαι. 
» ’ Α ΕΣ Α ν ’ - - 

ἀπελίπετε γὰρ αὐτὴν καὶ παραβάντες ξυγκατεδουλοῦσϑε μᾶλλον» 
" » - Ἃ 

«Αἰγινήτας καὶ ἄλλους τινὰς τῶν ξυνομοσάντων ἢ διεκωλύετε, 
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Α “« » » 8 σ ’ - 

καὶ ταῦτα οὔτε ἄκοντες ἔχοντές τὲ τοὺς νόμους οὕσπερ μέχρι τοῦ 
- Α - σ - , ΄ 

δεῦρο καὶ οὐδενὸς ὑμᾶς βιασαμένου ὥσπερ ἡμᾶς. τὴν τελευταίαν 
Α - σ 

τε πρὶν περιτειχίζεσϑαι πρόκλησιν ἐς ἡσυχίαν ὑμῶν, ὥστε μηδετέ- 
Α Ω - ΄ - ροις ἀμύνειν, οὐκ ἐδέχεσϑε. 4. τίνες ἂν ὑμῶν δικαιότερον πᾶσι 

- σ - σ ἥν τῷ; ὁ 5 ’ - ΕΣ ’ 
τοῖς ἔλλησι μισοῖντο, οἵτινες ἐπὶ τῷ ἐκείνων κακῷ ἀνδραγαϑίαν 

μ 8 Ν 

προὔϑεσϑε ; καὶ ἃ μέν ποτὲ χρηστοὶ ἐγένεσϑε, ὡς φατέ, οὐ προσ- 
᾿ - » - «4 δ. ε , ἣν. δ' δα , 34. ᾿ 5 ᾿ 

ἥκοντα νῦν ἐπεδείξατε, α δὲ ἡ φύσις ἄει ἐβούλετο, ἐξηλέγχϑη ἐς τὸ 
Ε] ’ κ κ 2 ’ κι « Α .᾽» ὕ ’ 

ἀληθές. μετὰ γὰρ ᾿ϑηναίων ἄδικον ὁδὸν ἰόντων ἐχωρήσατε. 
“Ψ' ’ ΄ ᾿ 

ὅ. τὰ μὲν οὖν ἐς τὸν ἡμέτερόν τὲ ἀκούσιον μηδισμὸν καὶ τὸν 
« ’ «ς ’ 3 ᾿ “- 7 Α α Α 

ὑμέτερον ἑκούσιον ἀττικισμὸν τοιαῦτα ἀποφαίνομεν. ΤΙΧΥ͂. ἃ δὲ 

τελευταῖά φατε ἀδικηϑῆναι, πορανόμως γὰρ ἐλϑεῖν ἡμᾶς ἐν 
- Α 

σπονδαῖς αὶ ἱερομηνίαις ἐπὶ τὴν ὑμετέραν πόλιν, οὐ νομίζομεν 
- - »" Ἁ » Ἁ 

οὐδ᾽ ἐν τούτοις ὑμῶν μᾶλλον ἁμαρτεῖν. 2. εἶ μὲν γὰρ ἡμεῖς αὐτοὶ 
΄ ᾿ , 3 ΄ 2 , " . - » - ε 

πρός τε τὴν πόλιν ἐλϑόντες ἐμαχόμεϑα καὶ τὴν γῆν ἐδηοῦμεν ὡς 
Ξ. Δ ΤῆΝ - - Α 

πολέμιοι, ἀδικοῦμεν" εἰ δὲ ἄνδρες ὑμῶν οἱ πρῶτοι καὶ χρήμασι 
-" Ἁ - - ᾿ 

καὶ γένει, βουλόμενοι τῆς μὲν ἔξω ξυμμαχίας ὑμᾶς παῦσαι, ἐς δὲ 

τὰ κοινὰ τῶν πάντων Βοιωτῶν πάτρια καταστῆσαι, ἐπεκαλέσαντο 
- κ ΕΣ - -" - 

ἑχόντες, τί ἀδικοῦμεν; οἱ γὰρ ἄγοντες παρανομοῦσι μᾶλλον τῶν 
ς ’ 2 Ε] ἍΒ Ψ 3 - ε ε - ΄ "ΔῊ « - 

ἑπομένων. ὃ. ἀλλ οὔτ᾽ ἐκεῖνοι, ὡς ἡμεῖς κρίνομεν, οὐϑ' ἡμεῖς" 
- Ἁ » σ « » ᾿ , , ᾿ 

πολῖται δὲ ὄντες, ὥσπερ ὑμεῖς, καὶ πλείω παραβαλλόμενοι, τὸ 

ἑαυτῶν τεῖχος ἀνοίξαντες καὶ ἐς τὴν αὑτῶν πόλιν φιλίως, οὐ 
πολεμίως, κομίσαντες, ἐβούλοντο τούς τε ὑμῶν χείρους μηκέτι 

- Α ᾿ " " 
μᾶλλον γενέσϑαι, τούς τε ἀμείνους τὰ ἄξια ἔχειν, σωφρονισταὶ 

- Ἂν - , ’, - 

ὔντες τῆς γνώμης καὶ τῶν σωμάτων τὴν πόλιν οὐκ ἀλλοτριοῦντες, 
Ε] ΚΕ, ᾿ ’ 3 “ Ε] ᾿ 2 Α μ 
ἀλλ ἐς τὴν ξυγγένειαν οἰχειοῦντες, ἔχϑρους οὐδενὶ καϑισταντες, 
σ τᾷ ΄ 

ἅπασι δ᾽ ὁμοίως ἐνσπόνδους. ΤΙΧΥ͂]. τεκμήριον δὲ ὡς οὐ 
πολεμίως ἐπράσσομεν᾽ οὔτε γὰρ ἠδικήσαμεν οὐδένα, προείπομέν τὲ 
τὸν βουλόμενον κατὰ τὰ πάντων Βοιωτῶν πάτρια πολιτεύειν 

- ν -» 2, ᾿ 

ἰέναι πρὸς ἡμᾶς. Ὡ. καὶ ὑμεῖς ἄσμενοι χωρήσαντες καὶ ξύμβασιν 
᾿ - - 

ποιησάμενοι τὸ μὲν πρῶτον ἡσυχάζετε, ὕστερον δὲ κατανοήσαντες 
ω - , κι Ὑ - 

ἡμᾶς ὀλίγους ὄντας, εἰ ἄρα καὶ ἐδοκοῦμέν τι ἀνεπιεικέστερον 

πρᾶξαι οὐ μετὰ τοῦ πλήϑους ὑμῶν ἐσελϑόντες, τὰ μὲν ὁμοῖα οὐκ 
ἀνταπέδοτε ἡμῖν, μήτε νεωτερίσαι ἔργῳ, λόγοις τε πείσειν ὥστε 
ΕῚ » ᾽ , ᾿ " " ἘΠ σ ᾿ 3 Α 

ἐξελϑεῖν, ἐπιϑέμενοι δὲ παρὰ τὴν ξύμβασιν, οὺς μὲν ἕν χερσίν 

ἀπεχτείνατε, οὐχ ὁμοίως ἀλγοῦμεν" κατὰ νόμον γὰρ δή τινὰ 
« - - Ω ᾿ 

ἔπασχον᾽ οὗς δὲ χεῖρας προϊσχομέτους καὶ ζωγρήσαντες ὑποσχόμε- 
τ ἕῳ 
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“το Ξ. - ᾽ 
νοΐ τὲ ἡμῖν ὕστερον μὴ κτενεῖν παρανόμως διεῳφϑείρατε, πῶς οὗ 

δεινὰ εἰργασϑε; ὃ. καὶ ταῦτα τρεῖς ἀδικίας ἐν ὀλίγῳ πράξαντες, 
« ’, - - - σ 

. τήν τὲ λυϑεῖσαν ὁμολογίαν καὶ τῶν ἀνδρῶν τὸν ὕστερον ϑάνατον 
καὶ τὴν περὶ αὐτῶν ἡμῖν μὴ κτείνειν ψευσϑεῖσαν ὑπόϑεσιν, ἢν τὰ 

κα »» »" “ “ ᾿ - κι 
ἐν τοῖς ἀγροῖς ὑμῖν μὴ ἀδικῶμεν, ὅμως φατὲ ἡμᾶς παρανομῆσαι 

» - τ 
καὶ αὐτοὶ ἀξιοῦτε μὴ ἀντιδοῦναι δίκην. 4. οὐκ, ἥν γε οὗτοι τὰ 
2 ; ΄ Ἑ ᾿ » - “ , 

ὑρϑὰ γιγνώσκωσι᾽" πώντων δὲ αὐτῶν ἕνεκα κολασϑήσεσϑε. 

ΠΧΎΤ]. καὶ ταῦτα, ὦ ““ακεδαιμόνιοι, τούτου ἕνεκα ἐπεξήλϑομεν, 
καὶ ὑπὲρ ὑμῶν καὶ ἡμῶν, ἵνα ὑμεῖς μὲν εἰδῆτε δικαίως αὐτῶν κατα- 

’ - " ΄ 5 ᾿ 

γνωσόμενοι, ἡμεῖς δὲ ἔτι ὁσιώτερον τετιμωρημένοι, ὦ. καὶ μὴπαλαι- 
Ἂ -: " - «Α 

ἃς ἀρετάς, εἴ τις ἄρα καὶ ἐγένετο, ἀκούοντες ἐπικλασϑῆτε, ἃς χρὴ 
- ; Ψ κ τ 

τοῖς μὲν ἀδικουμένοις ἐπικούρους εἶναι, τοῖς δὲ αἰσχρόν τι δρῶσι 
Ἁ 

διπλασίας ζημίας, ὅτι οὐκ ἐκ προσηκόντων ἁμαρτάνουσι. μηδὲ 
- Α " ’ “΄ 

ὀλοφυρμῷ καὶ οἴχτῳ ὠφελείσϑωσαν, πατέρων τὸ τάφους τῶν 
« ΄ - 

ὑμετέρων ἐπιβοώμενοι καὶ τὴν σφετέραν ἐρημίαν. 8. καὶ γὰρ ἡμεῖς 
- ᾿ “- Ἂ- 

ἀνταποφαίνομεν πολλῷ δεινότερα παϑοῦσαν τὴν ὑπὸ τούτων; 
ἡλικίαν ἡμῶν διερϑαρμένην, ὧν πατέρες οἱ μὲν πρὸς ὑμᾶς τὴν 
Βοιωτίαν ἄγοντες ἀπέϑανον ἐν Κορωνείᾳ, οἱ δὲ πρεσβῦται λελειμ- 

Ἁ ᾿ - - , - 

μένοι καὶ οἰκίαι ἔρημοι πολλῷ δικαιοτέραν ὑμῶν ἱκετείαν ποιοῦνται 
᾿΄  - ’ 

τούσδε τιμωρήσασϑαι. 4. οἴκτου τὲ ἀξιώτεροι τυγχάνειν οἱ ἀπρε- 
πές τι πάσχοντες τῶν ἀνθρώπων" οἱ δὲ δικαίως, ὥσπερ οἵδε, τὰ 

ἐναντία ἐπίχαρτοι εἶναι. ὅ. καὶ τὴν νῦν ἐρημίαν δι’ ἑαυτοὺς ἔχουσι" 
τοὺς γὰρ ἀμείνους ξυμμάχους ἑκόντες ἀπεώσαντο. παρηνόμησάν 

τε οὐ προπαϑόντες ὑφ᾽ ἡμῶν, μίσει δὲ πλέον ἢ δίκῃ κρίναντες καὶ 
οὐκ ἀνταποδόντες νῦν τὴν ἰσὴν τιμωρίαν, ἔννομα γὰρ πείσονται, 

Ἁ Α ᾿ς - “ ΄ 

καὶ οὐχὶ ἐκ μάχης χεῖρας προϊσχόμενοι, ὥσπερ φασίν, ἀλλ᾿ ἀπὸ 
΄ - Ἵ 

ξυμβάσεως ἐς δίκην σφᾶς αὐτοὺς παραδόντες. Ὁ. ἀμύνατε οὖν, 
΄, ΄ -" “- “« « ’ ΄ ΦνῸΝ - 
0) “ακεδαιμόνιοι, καὶ τῷ τῶν Ἑλλήνων νόμῳ ὑπὸ τῶνδε παραβα- 

᾿ δ - , ΄ 
ϑέντι, καὶ ἡμῖν ἄνομα παϑοῦσιν ἀνταπόδοτε χάριν δικαίαν ὧν 

Α - - - 

πρόϑυμοι γεγενήμεϑα, καὶ μὴ τοῖς τῶνδε λόγοις περιωσϑῶμεν ἐν 
« “- [4 ᾿ - σ [4 » ϑι ᾿ - - 

ὑμῖν, ποιήσατε δὲ τοῖς λλησι παράδειγμα οὐ λόγων τοὺς ἀγῶνας 
᾽ 3 5» πε ᾽ - " " - εὖ 4 

προϑήσοντες ἀλλ ἔργων, ὧν ἀγαϑῶν μὲν ὄντων βραχεῖα ἧ ἀπαγ- 
γελία ἀρκεῖ, ἁμαρτανομένων δὲ λόγοι ἔπεσι κοσμηϑέντες προκαλύμ- 

Ἃ - » 

ματα γίγνονται. Τ. ἀλλ᾿ ἣν οἱ ἡγεμόνες, ὥσπερ νῦν ὑμεῖς, κεφα- 
τ λαιώσαντες πρὸς τοὺς ξύμπαντας διαγνώμας ποιήσησϑε, ἧσσόν τις 

ἐπ᾿ ἀδίκοις ἔργοις λόγους καλοὺς ζητήσει. 



ΡΨ ΣΝ 

"» 

ἘΤΕ  ΟΑΡ ἘΠ ΧΎΤΕΙ ἜΣΤΚ. 1585 

- ᾿Ὶ - ᾿ 

ΤΙΧΎΠΙ. Τοιαῦτα δὲ οἱ Θηβαῖοι εἶπον. οἱ δὲ ““ακεδαιμόνιοι 
κ Ἀ, .,(Ὁ ΄ ᾿, ΕΣ τς ἐ μὲ 3 - 

δικασταὶ νομίζοντες τὸ ἐπερώτημα σφίσιν ὀρϑῶς ἕξειν, εἴ τι ἐν τῷ 
’ Θὼν Ε “4 » " , , ’ " , 

πολέμῳ ὑπ αὐτῶν ἀγαϑὸν πεπόνϑασι, διότι τὸν τὲ ἄλλον χρόνον 
Ν ’ “ Ε] κ Ἁ ν Ἁ ’,’ .. : - 

ἠξίουν δῆϑεν αὐτοὺς κατὰ τὰς παλαιὰς Παυσανίου μετὰ τὸν Μ]η- 
Α, ὁ ΑἹ σ ἉΑ - ΄ 

δον» σπονδὰς ἡσυχάζειν, καὶ ὅτε ὕστερον, ἃ πρὸ τοῦ περιτειχίζε- 
σϑαι προείχοντο αὐτοῖς, κοινοὺς εἶναι κατ᾽ ἐκεῖνα, ὡς οὐκ ἐδέ- 
Ἑ « ΄ “- ς - ,’ ’ ΓΝ »' ΠΑΙ͂Σ, 

ξαντο, ἡγούμενοι τῇ ἑαυτῶν δικαίᾳ βουλήσει ἔχόπονδοι δὴ υπ 
τῷ ᾿Ξ Φ - " 

αὐτῶν κακῶς πεπονϑέναι, αὖϑις τὸ αὐτὸ ἕνα ἕκαστον παραγαγόν- 
Α - 

τες καὶ ἐρωτῶντες εἴ τι “ακεδαιμονίους καὶ τοὺς ξυμμάχους 
ἀγαθὸν ἐν τῷ πολέμῳ δεδρακότες εἰσίν, ὁπότε μὴ φαῖεν, ἀπά- 

8 - ᾿ 

γοντὲς ἀπέκτεινον καὶ ἐξαίρετον ἐποιήσαντο οὐδένα. 2. διέφϑει- 
Ν - ᾿Ὶ - 

ραν δὲ Πλαταιῶν μὲν αὐτῶν οὐκ ἐλάσσους διακοσίων, ᾿4ϑηναίων 
Α » - » Ν 

δὲ πέντε καὶ εἴκοσιν, οἱ ξυνεπολιδρκοῦντο γυναῖκας δὲ ἠἡνδραπό- 
- ’, 

δισαν. 9. τὴν δὲ πόλιν ἐνιαυτὸν μέν τινα Θηβαῖοι Μεγαρέων 
ἀνδράσι χατὰ στάσιν ἐχπεπτωχόσι καὶ ὅσοι τὰ σφέτερα φρο- 

- - - " - σ 

γοῦντες Πλαταιῶν περιῆσαν, ἔδοσαν ἐνοικεῖν᾽ ὕστερον δέ, καϑε- 
΄ Α - - ’ 

λύντες αὐτὴν ἐς ἔδαφος πᾶσαν ἐκ τῶν ϑεμελίων, ὠκοδόμησαν 

πρὸς τῷ Ἡραίῳ καταγώγιον διακοσίων ποδῶν, πανταχῆ κύκλῳ 
᾿ »" Ὰ οἰκήματα ἔχον κάτωϑεν καὶ ἄνωϑεν, καὶ ὀροφαῖς καὶ ϑυρώμασι 

- - - - ἜΝ -- τοῖς τῶν Πλαταιῶν ἐχρήσαντο, καὶ τοῖς ἄλλοις ἃ ἦν ἐν τῷ τείχει 

ἔπιπλα, χαλκὸς καὶ σίδηρος, κλίνας κατασκευάσαντες ἀνέϑεσαν 
τ» ᾿ ἣν ς ’ ’ 2 ᾿ 3 « Α 

τῇ Πρᾳ, καὶ νεῶν ἑκατόμποδον λίϑινον φκοδόμησαν αὑτῇ. τὴν 
ἊΨ Ν᾿ ᾿ ᾿ ΜΝ. δὲ γῆν δημοσιώσαντες ἀπεμίσϑωσαν ἐπὶ δέκα ἔτη, καὶ ἐνέμοντο 

- Ν ΄“- « 

Θηβαῖοι. 4. σχεδὸν δέ τι καὶ τὸ ξύμπαν περὶ Πλαταιῶν οἱ “1απε- 
[ ’ 

δαιμόνιοι οὕτως ἀποτετραμμένοι ἐγένοντο Θηβαίων ἕνεκα, νομί- 
᾿ » ’ 

ζοντὲς ἐς τὸν πόλεμον αὐτοὺς ἄρτι τότε καϑιστάμενον ὠφελί- 
- κ ι κ ᾿ , " , ἣν 4. μους εἶναι. ὅ. καὶ τὰ μὲν κατὰ Πλάταιαν ἔτει τρίτῳ καὶ ἕνξ- 

Ὥς 5 Νν νὰ ᾽, τ, 5 “8 ν 3 λ ’ νηκοστῷ ἐπειδὴ ᾿4ϑηναίων ξύμμαχοι ἐγένοντο οὕτως ἐτελευτησεν. 
- - ᾿ ε 

ΕΧΊΧ, ὲ δὲ τεσσαράκοντα νῆες τῶν Πελοποννησίων αἱ 
-" ᾿ - ’ 

““εσβίοις βοηϑοὶ ἐλϑοῦσαι, ὡς τότε φεύγουσαι διὰ τοῦ πελάγους, 
᾿" - Α " - ΄ 

ἔκ τὸ τῶν ᾿ϑηναίων ἐπιδιωχϑεῖσαι καὶ πρὸς τῇ Κρήτῃ χειμα- 
-" “«- ν᾿ ΄ 

σϑεῖσαι, καὶ ἀπ αὐτῆς σποράδες, πρὸς τὴν Πελοπόννησον κατη- 
, , ᾽ “κ᾽ ΄, , Ω ν 

νέχϑησαν, καταλαμβάνουσιν ἐν τῇ Κυλλήνῃ τρισκαίδεκα τριήρεις 
- κ᾿ ΄ ν᾿ » [4 

“Ἱευκαδίων καὶ ᾿“μπρακιωτῶν καὶ Βρασίδαν τὸν Τέλλιδος ξύμ- 
’ ᾿ ᾿ ΄ 

βουλον ᾿“λκίδᾳ ἐπεληλυϑότα. ὦ. ἐβούλοντο γὰρ οἱ ““ακεδαιμόνιοι, 
« - ͵ « " ἢ ’ Ψ 3 

ὡς τῆς “ἔσβου ἡμαρτήκεσαν, πλέον τὸ ναυτιχὸν ποιήσαντες ς 
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, ’ - ᾿ ᾿ 4 , 
τὴν Κέρκυραν πλεῦσαι στασιάζουσαν, δώδεκα μὲν ναυσὶ μόνιις 

΄ » ,’ Α ΄ ᾿Ὶ - , Ε 

παρόντων ᾿Αϑηναίων περὶ Ναύπακτον, πρὶν δὲ πλέον τι ἐπιβοη- 
- - - σ 

ϑῆσαι ἐκ τῶν ᾿“΄ϑηνῶν ναυτικόν, ὅπως προφϑάσωσι" καὶ παρε- 
, ΄ , Ὁ. ’, ᾿ - 

σχευάζοντο ὃ τὲ Βρασίδας καὶ ὃ ᾿“λκίδας προς ταῦτα. 
᾿ »" 

1 ΧΧ. Οἱ γὰρ Κερκυραῖοι ἐστασίαζον, ἐπειδὴ οἱ αἰχμάλωτοι 
. 3 -“ πε. “ ΡΣ , - σὰς 
ἤλϑον αὐτοῖς οἱ χ τῶν περὶ Ἐπίδαμνον ναυμαχιῶν, ὑπὸ Κοριν- 

᾽ Ε “: Ν “ - 

ϑίων ἀφεϑέντες, τῷ μὲν λόγῳ ὀχταχοσίων ταλάντων τοῖς προξέ- 
, Ν Ἁ ͵ ; , 

νοις διηγγυημένοι, ἔργῳ δὲ πεπεισμένοι Κορινϑίοις Κέρκυραν προσ- 
- ν᾿ , - - ΄ 

ποιῆσαι. καὶ ἔπρασσον οὗτοι, ἕκαστον τῶν πολιτῶν μετιόντες, 
σ ᾽ , Ε » ᾿ , Φ Λὖς , 
ὁπῶς ἀποστήσωσιν ᾿ϑηναίων τὴν πόλιν. ὦ. καὶ ἀφικομένης 
᾽ - ΝΑ ᾿ , ’ 3 - ." 9 ΄ 
᾿Αττικῆς τε νεὼς καὶ Κορινϑίας πρέσβεις ἀγουσῶν καὶ ἐς λόγους 

»" - " 

καταστάντων, ἐψηφίσαντο Κερκυραῖοι ᾿4ϑηταίοις μὲν ξύμμαχοι 
" Ἁ σ΄ ᾿ 

εἶναι τὰ ξυγκείμενα, Πελοποννησίοις δὲ φίλοι, ὥσπερ καὶ πρότε- 

ρον. 9. καὶ ἦν γὰρ Πειϑίας ἐθελοπρόξενός τε τῶν ᾿“41ϑηναίων 
Α - , ΄ δ 

καὶ τοῦ δήμου προειστήκει, ὑπάγουσιν αὐτὸν οὗτοι οἱ ἄνδρες ἐς 
δίκην, λέγοντες ᾿ϑηναίοις τὴν Κέρκυραν καταδουλοῦν. 4. ὁ δὲ 

ἀποφυγὼν ἀνϑυπάγει αὐτῶν τοὺς πλουσιωτάτους πέντε ἄνδρας, 
, - Α - 

φάσκων τέμνειν χάρακας ἐκ τοῦ τὲ Διὸς τεμένους καὶ τοῦ ᾿αλκί- 
ὁ ἕξ; ’ δὲ ϑ᾽ ς, ΄ ; -) ;ὔ Ἵ ; [τ Σ λ ́  »; 

νου ζημία δὲ καϑ' ἑκάστην χάρακα ἐπέκειτο στατήρ. ὅ. ὀφλὸν 
Ἁ “ἃ “« Ἁ Α .) « ν « ΄- , ν - 

τῶν δὲ αὐτῶν καὶ πρὸς τὰ ἱερὰ ἱκετῶν καϑεζομένων διὰ πλῆϑος 
“« ’ 4 Ἑ ’ Ψ “« Φ ’, 3 ; ᾿ 

τῆς ζημίας, ὅπως ταξάμενοι ἀποδῶσιν, ὁ Πειϑίας, ἐτύγχανε γὰρ 
κ᾿ - ᾿ , σ΄ - ΄ , ε ὅν ὧν ῃ 

καὶ βουλῆς ὦν, πείϑει ὥστε τῷ νόμῳ χρήσασϑαι. θ. οἱ δ᾽ ἐπειδὴ 
- ’ 30 ,΄ Α σ ] ’ “ , “ 

τῷ τὲ φόμῷ ἐξείργοντο καὶ ἅἀμὰ επυνϑάνοντο τὸν Π|ειϑϑίαν, ἕως 
μὴ “- Ε] » Α “- 3 ’, Α 3 Α 

ἔτι βουλῆς ἔστι, μέλλειν τὸ πλῆϑος ἀναπείσειν τοὺς αὐτοὺς 
᾿ » ’ ᾿ 

᾿3ϑηναίοις φίλους τὲ καὶ ἐχϑροὺς νομίζειν, ξυνίσταντό τε, καὶ 
΄ 5 . ’ 90 ,ὔ ᾿ ΝΞ ν λ " » λϑ ’ μ᾿ ΄ 

λαβόντες ἐγχειρίδια ἐξαπιναίως ἐς τὴν βουλὴν ἐσελϑόντες, τὸν τὲ 
, ’, δ᾽. ϑλ τι Α 3 - Ε] 

ΤΙΕειϑίαν κτείνουσι, καὶ ἄλλους τῶν τε βουλευτῶν καὶ ἰδιωτῶν ἐς 
ζω « “« » “ ’, -ν ’ 5. ’ 5 

ἑξήχοντα. οἱ δέ τινὲς τῆς αὐτῆς γνώμης τῷ Πειϑίᾳ ὀλίγοι ἐς 

τὴν ᾿Αττικὴν τριήρη κατέφυγον ἔτι παροῦσαν. Τ|Χ ΧΙ, δράσαν- 
- ΄ σ΄ - 

τες δὲ τοῦτο καὶ ξυγχαλέσαντες Κερκυραίους εἶπον ὅτι ταῦτα 
υ - ᾿ ΄ 

καὶ βέλτιστα εἴη καὶ ἥκιστ᾽ ἂν δουλωϑεῖεν ὑπ ᾿Αϑηναίων, τὸ τὲ 
" ᾽ Ἂ - ᾿ « ’ . ᾿ 

λοιπὸν μηδετέρους δέχεσϑαι ἀλλ ἢ μιᾷ νηι ἡσυχάζοντας, τὸ δὲ 
τ᾿ ι ΕΟ - ΠΤ Ἂν 

πλέον πολέμιον ἡγεῖσϑαι. ὡς δὲ εἶπον, καὶ ἐπικυρῶσαι ἠνάγκα- 
Α , ’ ᾿ ; ᾽ κ᾿ Ε] , Ε] ᾿) 

σαν τὴν γνώμην. Ὡ. πέμπουσι δὲ καὶ ἐς τὰς “ἴϑηνας εὐϑυς 
᾿ - “- « ᾿ " 

πρέσβεις περί. τε τῶν πεπραγμένων διδάξοντας, ὡς ξυνέφερε, καὶ 
" - , Ν ᾽ , , ᾿ 

τοὺς ἐχεῖ καταπεφευγότας πείσοντας μηδὲν ἀνεπιτήδειον πράσσειν, 

προ. 
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Α , 5 ’ 

ὕπως μή τις ἐπιστροφὴ γένηται. ΤΙ ΧΧΙ,. ἐλϑόντων δέ, οἱ 
- ’ κ 

᾿Αϑηναῖοι τούς τὲ πρέσβεις ὡς νεωτερίζοντας ξυλλαβόντες, καὶ 
“΄ "Ν ’ 5 ῳ 5 ᾿ ΄ - ' 

ὅσους ἔπεισαν, κατέϑεντο ἐς “Αἴγιναν. ὦ. ἐν δὲ τούτῳ τῶ»; Κερ- 
’, « » , ’ ΕΣ ,’ [ ’ 

κυραίων οἱ ἔχοντες τὰ πράγματα ἐλϑούσης τριήρους Κορινϑίας 
᾿ 4 ὃ ’, , 3 9 - δή ν᾿ [ 

καὶ “ακεδαιμονίων πρέσβεων ἐπιτίϑενται τῷ δήμῳ, καὶ μαχόμενοι 
3 Ν " - Α ΄ 

ἐνίκησαν. ὃ. ἀφικομένης δὲ νυκτός, ὁ μὲν δῆμος ἐς τὴν ἀκρόπολιν 
ν ῃ , - ΄ ν - τὰ κι 

καὶ τὰ μετέωρα τῆς πόλεως καταφεύγει, καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶς 
« ΄ κ , « φα, ἢ , πν Ἄ « ν [2 » ν 

ἱδρύϑη, καὶ τὸν Ὑλλαῖκον λιμένα εἶχον" οἱ δὲ τὴν τὲ ἀγορὰν 
“ τ « ΦΥ͂ 3. ϑ τω Α " ’ " " 

κατέλαβον, υὑπὲρ οἱ πολλοῖ ῴκουν αὑτῶν, καὶ τὸν λιμένα τὸν προς 
“-“ ᾿ 4 Ω - 

αὐτῇ καὶ πρὸς τὴν ἤπειρον. ΤΙ Χ ΧἼΠΙ. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἠκροβολί- 
, μ ΄ 

σαντό τὲ ὀλίγα, καὶ ἐς τοὺς ἀγροὺς περιέπεμπον ἀμφότεροι, τοὺς 
᾿ - Ἀ ᾿ - 

δούλους παρακαλοῦντές τε καὶ ἐλευϑερίαν ὑπισχνούμενοι" καὶ τῷ 

μὲν δήμῳ τῶν οἰκετῶν τὸ πλῆϑος παρεγένετο ξύμμαχον, τοῖς δ᾽ 
ἑτέροις ἐκ τῆς ἠπείρου ἐπίκουροι ὀκτακόσιοι. ΤΙΟΧ ΧΤΥ͂. διαλιπού- 

Ε] « , ΄ ἊΣ , ᾿ - «ς - ’, 

σης δ᾽ ἡμέρας μαχὴ αὖϑις γίγνεται, καὶ νιχᾷ ὃ δῆμος, χωρίων 
᾿ σ - -" ᾿- 

τε ἰσχύι καὶ πλήϑει προέχων" αἵ τὲ γυναῖχες αὐτοῖς τολμηρῶς 
΄ , -» “- - 4 

ξυνεπελάβοντο βάλλουσαι ἀπὸ τῶν οἰκιῶν τῷ κεράμῳ καὶ παρὰ 
΄ ΄ ᾿ ᾿ - - , 

φύσιν ὑπομένουσαι τὸν ϑόρύβον. 2. γενομένης δὲ τῆς τροπῆς περὶ 
δείλην ὀψίαν, δείσαντες οἱ ὀλίγοι μὴ αὐτοβοεὶ ὁ δῆμος τοῦ τὲ 

γεωρίου χρατήσειεν, ἐπελϑὼν καὶ σφᾶς διαφϑείρειεν, ἐμπιπρᾶσι 
’ ᾿ - 3 -" 

τὰς οἰχίας τὰς ἐν κύκλῳ τῆς ἀγορᾶς καὶ τὰς ξυνοικίας, ὅπως 
3 Ὕ " ΄ Υ » 7. ἣ 3 ,’ “ κ 

μὴ ἢ ἔφοδος, φειδόμενοι οὔτε οἰκείας οὔτε ἀλλοτρίας ̓ " ὥστε καὶ 
" [ή Α - 

χρήματα πολλὰ ἐμπόρων κατεκαύϑη καὶ ἡ πόλις ἐκινδύνευσε πᾶσα 
- 4 - Α 

διαφϑαρῆναι, εἰ ἄνεμος ἐπεγένετο τῇ φλογὶ ἐπίφορος ἐς αὐτήν. 
Ἁ , -" ΄ 

9. καὶ οἱ μὲν παυσάμενοι τῆς μάχης ὡς ἑκάτεροι ἡσυχάσαντες τὴν 
ΟΣ ν '"» - - , 

ψύχτα ἐν φυλακῇ ἤσαν καὶ ἡ Κορινϑία ναῦς τοῦ δήμου κεχρατὴ- 
- Ν - Ἁ 

κύτος, ὑπεξανήγετο, καὶ τῶν ἐπικούρων οἱ πολλοὶ ἐς τὴν ἤπειρον 
λαϑόντες διεκομίσϑησαν. ΤΙΧΧΎ, τῇ δ᾽ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ 

Νικόστρατος ὁ Διιτρέφους, ᾿ϑηναίων στρατηγός, παραγίγνεται 

βοηϑῶν ἐκ Ναυπάκτου δώδεκα ναυσὶ καὶ Μεσσηνίων πεντακοσίοις 
“ἢ , Ρ κι “ - 

ὁπλίταις" ξύμβασίν τε ἔπρασσε, καὶ πείϑει ὥστε ξυγχωρῆσαι 
ὙΕῚ 7) Ἶ δὲ " " ὃ Η γν: ᾽ , ΔΝ - Α ΜΙ 
ἀλλήλοις, δέκα μὲν ἄνδρας τοὺς αἰτιωτάτους κρῖναι, οὗ οὐκέτι 
» ᾿ »» » - . Α γ ’ , 

ἔμειναν, τοὺς δ᾽ ἄλλους οἰκεῖν, σπονδὰς πρὸς ἀλλήλους ποιησαμε- 
κ Ἁ ᾽ ’ [ , » ν᾽ 8 ν Α »" 

νους καὶ πρὸς ᾿ϑηναίους, ὥστε τοὺ. αὐτοὺς ἐχϑροὺς καὶ φίλους 
»" ἈΝ « Ν - μ- Ν 2 ’ - 

ψομίζειν. ὦ. καὶ ὁ μὲν ταῦτα πράξας ἔμελλεν ἀποπλεύσεσϑαι 
Α - ΄ κ κ - - 

οἱ δὲ τοῦ δήμου προστάται πείϑουσιν αὐτὸν πέντε μὲν ναῦς τῶν 
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ς - ’, - σ τ , » ΄ τῇ εἰ , 
αὑτοῦ σφίσι καταλιπεῖν, ὅπως ἧσσόν τι ἐν κινήσει ὥσιν οἱ ἐναντίοι. 
» ᾿ Α - - 

ἴσας δὲ αὐτοὶ πληρώσαντες ἐκ σφῶν αὐτῶν ξυμπέμψειν. 8. καὶ ὁ 
ν « " - 

μὲν ξυνεχώρησεν, οἱ δὲ τοὺς ἐχϑροὺς κατέλεγον ἐς τὰς ναῦς. δει- 
ἂν 4 - : 5 , Ε] ’ ) ΄ , ᾽ 

σαντες δὲ ἐκεῖνοι μὴ ἐς τὰς ϑήνας ἀποπεμφϑῶσι καϑίζουσιν ἐς 
ν - Ψ « , 4 7, ’ὔ Ἁ Ε] . ἊἌ' 

τὸ τῶν Ζιοσκούρων ἱερὸν. 4. Νικόστρατος δὲ αὐτοὺς ἀνίστη τὲ 
ν » « Ε Ε] " ς - ς -" ϑυθ, “- 

καὶ παρὲεμυϑεῖτο. ὡς δ᾽ οὐκ ἐπειϑὲν, ὃ δῆμος ὁπλισϑεὶς ἐπὶ τῇ 
᾿) - - -" 

προφάσει ταύτῃ, ὡς οὐδὲν αὐτῶν ὑγιὲς διανοουμένων τῇ τοῦ μὴ 
᾿- σ΄ - ΕΣ ΠΤ ΥΡα 

ξυμπλεῖν ἀπιστίᾳ, τά τε ὅπλα αὐτῶν ἐκ τῶν οἰκιῶν ἔλαβε καὶ 
- αι τ 3 [2 5 Α 7 ’ 5 ᾿ ᾿͵ 

αὐτῶν τινὰς οἷς ἐπέτυχον, εἰ μὴ Μικόστρατος ἐκώλυσε, διέφϑειραν 
» « ΄ 3 κ΄; Α ψ». ᾿ ᾿ ᾿ « - 

ἂν. ὁρῶντες δ᾽ οἱ ἄλλοι τὰ γιγνόμενα καϑίζουσιν ἐς τὸ Ἡραῖον 

ἱκέται καὶ γίγνονται οὐκ ἐλάσσους τετρακοσίων. ἣὃἣ δὲ δῆμος, 
Ἁ 

δείσας μή τι νεωτερίσωσιν, ἀνίστησί τε αὐτούς, πείσας, καὶ διακο- 

μίζει ἐς τὴν πρὸ τοῦ Πραίον νῆσον», καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐκεῖσε 
αὐτοῖς διεπέμπετο. Ἶ 

- “ , ΤΧΧΥΙ. Τῆς δὲ στάσεως ἐν τούτῳ οὔσης, τετάρτῃ ἢ πέμπτῃ 
’ . . “- - - ΄ - 

ἡμέρᾳ μετὰ τὴν τῶν ἀνδρῶν ἐς τὴν νῆσον διακομιδήν, αἱ ἐκ τῆς 
Κυλλήνης Πελοποννησίων νῆες, μετὰ τὸν ἐκ τῆς ᾿Ιωνίας πλοῦν 
᾿ Ύ -» ᾿ τ . - ἔφορμοι οὖσαι, παραγίγνονται τρεῖς καὶ πεντήκοντα ἦρχε δὲ αὐτῶν 
᾽ , σ " ’;; ΙῚ ’ 2 - ᾿ } [ 

᾿Αλκίδας, ὥσπερ καὶ πρότερον, καὶ Βρασίδας αὐτῷ ξύμβουλος ἐπέ- 
« [4 Ἁ » , , - 5 , σ μ 5 [2 

πλει. ὁρμισάμενοι δὲ ἐς Σύβοτα λιμένα τῆς ἠπείρου ἅμα ἕῳ ἐπέ- 
- ᾿ - , Ν 

πλεὸν τῇ Κερκύρᾳ. ΤΙΧΧΎΤΙ. οἱ δὲ πολλῷ ϑορύβῳ, καὶ πεφο- 
βημένοι τά τ᾽ ἐν τῇ πόλει καὶ τὸν ἐπίπλουν, παρεσκευάζοντό τε 

- ν 

ἅμα ἑξήκοντα ναῦς, καὶ τὰς ἀεὶ πληρουμένας ἐξέπεμπον πρὸς τοὺς 
ἐναντίους, παραινούντων ᾿4ϑηναίων σφᾶς τε ἐᾶσαι πρῶτον ἐκπλεῦ- 

2 κ 

σαι, καὶ ὕστερον πάσαις ἅμα ἐκείνους ἐπιγενέσϑαι. Φ. ὡς δὲ αὐὖ- 
» -" , - ’ ᾿ » ᾿) τοῖς πρὸς τοῖς πολεμίοις ἦσαν σποράδες αἱ νῆες, δύο μὲν εὐθὺς 

Ε] , 5 δ 4 Δ Δι , Α..5 , 3 ’ . , 
ηὐτομόλησαν, ἐν ἑτέραις δὲ ἀλλήλοις οἱ ἐμπλέξοντες ἐμάχοντο" ἣν δὲ 

» Ἀ ΄ - ΄ 5Φς. ἡ Ἁ « , 

οὐδεὶς κόσμος τῶν ποιουμένων. 9. ἰδόντες δὲ οἱ Πελοποννήσιοι 
’ 5 , 

τὴν ταραχὴν εἴκοσι μὲν ναυσὶ πρὸς τοὺς Κερκυραίους ἐτάξαντο, 
- , »" " ; ΄ - - ΕῚ , τ “ 

ταῖς δὲ λοιπαῖς πρὸς τὰς δώδεκα ναῦς τῶν ᾿΄ϑηναίων, ὧν ἤσαν 
΄ ᾿Ὶ ἥ: 

αἱ δύο Σαλαμινία καὶ Πάραλος. ΤΙΧ ΧΎΠΙ. καὶ οἱ μὲν Κερκυ- 

ραῖοι κακῶς τὸ καὶ κατ᾿ ὀλίγας προσπίπτοντες ἐταλαιπωροῦντο 
μῃ - . ι 

καϑ᾽ αὑτούς" οἱ δ᾽ ᾿ΑΙϑηναῖοι, φοβούμενοι τὸ πλῆϑος καὶ τὴν 
᾿ .} . ’, -" 

περικύκλωσιν, ἀϑρόαις μὲν οὐ προσέπιπτον, οὐδὲ κατὰ μέσον ταῖς 
ν ᾿ ’ 

ἐφ᾽ ἑαυτοὺς τεταγμέναις, προσβαλόντες δὲ κατὰ κέρας, καταδύουσι 
- - Εἰ. “ὦ μίαν ναῦν. καὶ μετὰ ταῦτα κύκλον ταξαμένων αὐτῶν περιέπλεον 
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ναὶ ἐπειρῶντο ϑοριυβεῖν. 2. γνόντες δὲ οἱ πρὸς τοῖς Κερκυραίοις 

καὶ δεισαντες μὴ ὅπερ ἐν Ναυπάκτῳ γένοιτο ἐπιβοηϑοῦσι" καὶ 

γενύμεναι άϑροαι αἱ »ῆες ἅμα τὸν ἐπίπλουν τοῖς ᾿ΑΙϑηναίοις ἐποι- 

οὔντο. ὃ. οἱ δ᾽ ὑπεχώρουν ἤδη πρύμναν κρουόμενοι" καὶ ἅμα τὰς 

τῶν Κερκυραίων ἐβούλοντο προκαταφυγεῖν, ὅτι μάλιστα ἑαυτῶν 

σχολῇ τὲ ὑποχωρούντων, καὶ πρὸς σφᾶς τεταγμένων τῶν ἐναντίων. 

4. ἡ μὲν οὖν γαυμαχία, τοιαύτη γενομένη, ἐτελεύτα ἃς ἡλίου δύσιν 

Τ ΧΧΙΧ. Καὶ οἱ Κερκυραῖοι, δείσαντες μὴ σφίσιν ἐπιπλεύ' 

σαντες ἐπὶ τὴν πόλιν, ὡς κρατοῦντες, οἱ πολέμιοι, ἢ τοὺς ἐκ τῆς 

νήσου ἀναλάβωσιν, ἢ καὶ ἄλλο τι νεωτερίσωσι, τούς τὲ ἐχ τῆς 

νήσου πάλιν ἐς τὸ Ἡραῖον διεκόμισαν καὶ τὴν πόλιν ἐφύλασσον. 

Ὁ, οἱ δ᾽ ἐπὶ μὲν τὴν πόλιν οὐκ ἐτόλμησαν πλεῦσαι κρατοῦντες τῇ 

ναυμαχίᾳ, τρεῖς δὲ καὶ δέκα ναῦς ἔχοντες τῶν Κερκυραίων ἀπέπλευ- 

σαν ἐς τὴν ἤπειρον ὅϑενπερ ἀνηγάγοντο. 3. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἐπὶ 

μὲν τὴν πόλιν οὐδὲν μᾶλλον ἐπέπλεον, καίπερ ἐν πολλῇ ταραχῇ καὶ 

φόβῳ ὄντας καὶ ̓ Βρασίδου ποραιϑοῦντοῦ, ὡς λέγ εται, ᾿Αλκίδᾳ, ἰσο- 

ψήφου δὲ οὐκ ὄντος" ἐπὶ δὲ τὴν “Τευκίμνην τὸ ἀκρωτήριον ἀπο- 

βάντες ἐπόρϑουν τοὺς ἀγρούς. ΤΙ ΧΧΧ, ὁ δὲ δῆμος τῶν Κερκυ- 
ραίων ἐν τούτῳ, περιδεὴς γενόμενος μὴ ἐπιπλεύσωσιν αἱ νῆες, τοῖς 
τε ἱκέταις ἤεσαν ἐς λόγους καὶ τοῖς ἄλλοις, ὅπως σωϑήσεται ἧ πό- 

λις. καί τινας αὐτῶν ἔπεισαν ἐς τὰς ναῦς ἐσβῆναι" ἐπλήρωσαν 

γὰρ ὅμως τριάκοντα [προσδεχόμενοι τὸν ἐπίπλουν]. 2. οἱ δὲ Πε- 

λοποννήσιοι μέχρι μέσου ἡμέρας δῃώσαντες τὴν γῆν, ἀπέπλευσαν, 

καὶ ὑπὸ νύχτα αὐτοῖς ἐφρυχτωρήϑησαν ἑξήκοντα νῆες ᾿ϑηναίων 

προσπλέουσαι ἀπὸ ““ευκάδος" ἃς οἱ ᾿Αϑηναῖοι, πυνθανόμενοι τὴν 

στάσιν καὶ τὰς μεὲ ᾿Αλκίδου ναῦς ἐπὶ Κέρκυραν μελλούσας 

πλεῖν, ἀπέστειλαν, καὶ Εὐρυμέδοντα τὸν Θουκλέους στρατηγόν. 

ΤΧ Χ ΧΙ. οἱ μὲν οὖν Πελοποννήσιοι τῆς νυκτὸς εὐθὺς κατὰ τάχος 

ἐχομίζοντο ἐπὶ οἴκου παρὰ τὴν γῆν" καὶ ὑπερενεγκόντες τὸν “Ἴευ- 
καδίων ἰσϑμὸν τὰς ναῦς, ὅπως μὴ περιπλέοντες ὀφϑῶσιν, ἀποκχο- 

μίζονται. . Κερκυραῖοι δέ, αἰσϑόμενοι τάς τε ᾿Αττικὰς ναῦς 
προσπλεούσας, τάς τὲ τῶν πολεμίων οἰχομένας, λαβόντες τούς τε 
Μεσσηνίους ἐς τὴν πόλιν ἤγαγον πρότερον ἔξω ὄντας, καὶ τὰς ναῦς 
περιπλεῦσαι κελεύσαντες ἃς ἐπλήρωσαν ἐς τὸν “Ὑλλαϊχὸν λιμένα, 

ἐν ὅτῳ περιεχομίζοντο, τῶν ἐχϑρῶν εἴ τινα λάβοιεν, ἀπέχτεινον" 
Ἅ».9 «ᾧ - “ " 43 ἣν» ἀν “ὰΣ ΄ 

καὶ ἐκ τῶν νεῶν ὕσους ἕπεισαν ἐσβῆγαι ἐγβιβάζοντες ἀπεχώρησαν, 
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“οἷ -" - ΄ » ἐς τὸ Ἡραῖόν τε ἐλϑόντες τῶν ἱκετῶν ὡς πεντήκοντα ἄνδρας δί. 
κὴν ὑποσχεῖν ἔπεισαν καὶ κατέγνωσαν πάντων ϑάνατον. 83. οἱ δὲ 

- -»" σ « πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, ὅσοι οὐκ ἐπείσϑησαν, ὡς ἑώρων τὰ γιγνόμενα, 
- - - - Ἁ διέφϑειραν αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλους καὶ ἐκ τῶν δένδρων τινὲς 

ΒΕ ’ « Ε] « ῳ 5. ἡ 3 ΄« [ Γ ἀπήγχοντο, οἱ δ᾽ ὡς ἕκαστοι ἐδύναντο ἀνηλοῦντο. 4. ἡμέρας τι 
᾿ -" , Α 

ἑπτά, ἃς ἀφικόμενος ὁ Εὐρυμέδων ταῖς ἑξήκοντα ναυσὶ παρέμεινε, 
᾿- Ξ- - “ " Κερκυραῖοι σφῶν αὐτῶν τοὺς ἐχϑροὺς δοκοῦντας εἶναι ἐφόνευον͵ 

τὴν μὲν αἰτίαν ἐπιφέροντες τοῖς τὸν δῆμον καταλύουσιν, ἀπέϑανον» 
, ἘΝ Ὁ " “ δον , , Ε] δέ τινες καὶ ἰδίας ἔχϑρας ἕνεκα, καὶ ἄλλοι χρημάτων σφίσιν ὀφει- 

’, ᾿ τ Α “« 2 - ’ ϑιν 7 , , λομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων: ὅ. πᾶσά τε ἰδέα κατέστη ϑανάτου, 
ΥΒος ἢ » 2 - ’ ’ 2." σ Ε] , " καὶ οἷον φιλεῖ ὃν τῷ τοιούτῳ γίγνεσϑαι, οὐδὲν ὅ,τι οὐ ξυνέβη καὶ 

» - ᾿ “- » ἔτι περαιτέρω. καὶ γὰρ πατὴρ παῖδα ἀπέκτεινε καὶ ἀπὸ τῶν ἱερῶν 
-“ - Ἁ ἀπεσπῶντο καὶ πρὸς αὐτοῖς ἐκτείνοντο, οἱ δέ τινες καὶ περιοικο- 
ἣ» 5 - ’ - « -“ :} ’ σ Ε] Α δομηϑέντες ἐν τοῦ “ιονύσου τῷ ἱερῷ ἀπέϑανον. 0. οὕτως ὠμὴ 

, » ’ Ξ ΦιΝ Ἑ - , » - ’ ϑ Ψ στάσις προὐχωρησδ᾽ καὶ ἔδοξε μάλλον, διότι ἐν τοῖς πρώτη ἐγένε- 
σ ιν “ ἂ:; το, Τ, ΧΧΧΗ͂Ι. ἐπεὶ ὕστερόν γε καὶ πᾶν, ὡς εἰπεῖν, τὸ Ἑλληνικὸν 

ἐχινήϑη, διαφορῶν οὐσῶν ἑκασταχοῦ τοῖς τὲ τῶν δήμων προ- 
» ᾿ 2 ’ὔ 5 ’ Α -“ 3.» . 

στάταις τοὺς ᾿“ϑηναίους ἐπάγεσϑαι καὶ τοῖς ὀλίγοις τοὺς “1ἀκε- 
Α " Δ ΄ δαιμονίους, καὶ ἐν μὲν εἰρήνῃ οὐκ ἂν ἐχόντων πρόφασιν, οὐδ᾽ ἕτοί- 

μῶν ᾿πάβοι δας, αὐτούς" πολεμουμένων δέ, καὶ ξυμμαχίας ἅμα 
ἑκατέροις τῇ τῶν ἐναντίων κακώσει, καὶ σφίσιν αὐτοῖς ἐκ τοῦ αὐ- 
τοῦ προσποιήσει, ῥᾳδίως αἱ ἐπαγωγαὶ τοῖς »εωτερίζειν τι βουλο- 
μένοις ἐπορίζοντο. ὦ. καὶ ἐπέπεσε πολλὰ καὶ χαλεπὰ κατὰ στά- 
σιν ταῖς πόλεσι, γιγνόμενα μὲν καὶ ἀεὶ ἐσόμενα, ἕως ἂν ἡ αὐτὴ 
φύσις ἀνϑρώπων ἡ ἴ, μᾶλλον δὲ καὶ ἡσυχαίτερα καὶ τοῖς εἰδεσι διηλ- 
λαγμένα, ὡς ἂν ἕκασται αἱ μεταβολαὶ τῶν δυντυχιῷν ἐ ἐφιστῶνται. 
ἐν μὲν γὰρ εἰρήνῃ καὶ ἀγαϑοῖς πράγμασιν αἵ τὲ πόλεις καὶ οἱ ἰδιῶ- 
ται ἀμείνους τὰς γνώμας ἔχουσι διὰ τὸ μὴ ἐς ἀκουσίους ἀνάγκας 
πίπτειν" ὁ δὲ πόλεμος, ὑφελὼν τὴν εὐπορίαν τοῦ καϑ' ἡμέραν, βί- 
αιος διδάσκαλος καὶ πρὸς τὰ παρόντα τὰς ὀργὰς τῶν πολλῶν 
ὁμοιοῖ. 8, ἐστασίαζέ τε οὖν τὰ τῶν πόλεων, καὶ τὰ ἐφυστερίζοντά 
που, πύστει τῶν προγενομένων, πολὺ ἐπέφερε τὴν ὑπερβολὴν τοῦ 
καινοῦσϑαι τὰς διανοίας τῶν τ᾽ ἐπιχειρήσεων περιτεχνήσει καὶ τῶν 

οι» Α -ὕ΄“ὦ - τιμωριῶν ἀτοπίᾳ. 4. καὶ τὴν εἰωϑυῖαν ἀξίωσιν τῶν ὀνομάτων» ἐς 
. ΓΝ » Δ ΄“Ψ [ἠ ’ ἈΝ Α Φ [ὦ ΕΣ τὰ ἔργα ἀντήλλαξαν τῇ δικαιώσει. τόλμα μὲν γὰρ ἀλόγιστος ἀν- 

’ ᾿ Ε) ’ , ΄ δρεία φιλέταιρος ἐνομίσϑη, μέλλησις δὲ προμηϑὴς δειλία εὐπρεπής, 
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τὸ δὲ σῶφρον τοῦ ἀνάνδρου πρόσχημα, καὶ τὸ πρὸς ἅπαν ξυνετὸν 
ἐπὶ πᾶν ἀργόν" τὸ δ᾽ ἐμπλήκτως ὀξὺ ἀνδρὸς μοίρᾳ προσετέϑη, 
ἀσφάλεια δὲ τὸ ἐπιβουλεύσασϑαι, ἀποτροπῆς πρόφασις εὔλογος. 
δ. καὶ ὁ μὲν χαλεπαίνων πιστὸς ἀεί, ὁ δ᾽ ἀντιλέγων αὐτῷ ὕποπτος. 

ἐπιβουλεύσας δέ τις τυχὼν ξυνετὸς καὶ ὑπονοήσας ἔτι δεινότερος" 

προβουλεύσας δέ, ὅπως μηδὲν αὐτῶν δεήσει, τῆς τὲ ἑταιρίας διαλυ- 

τὴς καὶ τοὺς ἐναντίους ἐκπεπληγμένος. ἁπλῶς δὲ ὁ φϑάσας τὸν 

μέλλοντα κακόν τι δρᾶν ἐπῃνεῖτο, καὶ ὃ ἐπικελεύσας τὸν μὴ διανο- 
ούμενον. 0. καὶ μὴν καὶ τὸ ξυγγενὲς τοῦ ἑταιρικοῦ ἀλλοτριώτερον 
ἐγένετο διὰ τὸ ἑτοιμύτερον εἶναι ἀπροφασίστως τολμᾶν" οὐ γὰρ 
μετὰ τῶν κειμένων νόμων ὠφελείας αἱ τοιαῦται ξύνοδοι, ἀλλὰ 
παρὰ τοὺς καϑεστῶτας πλεονεξίᾳ. καὶ τὰς ἐς σφᾶς αὐτοὺς πίστεις 

οὐ τῷ ϑείῳ νόμῳ μᾶλλον ἐχρατύνοντο ἢ τῷ κοινῇ τι παρανομῆ- 

σαι. ἴ. τά τε ἀπὸ τῶν ἐναντίων καλῶς λεγόμενα ἐνεδέχοντο ἔρ- 

γων φυλακῇ, εἰ προὔχοιεν, καὶ οὐ γενναιότητι. ἀντιτιμωρήσασϑαί τὲ 

τινα περὶ πλείονος ἦν ἢ αὐτὸν μὴ προπαϑεῖν. καὶ ὅρκοι εἴ που 

ἄρα γένοιντο ξυναλλαγῆς, ἐν τῷ αὐτίκα πρὸς τὸ ἄπορον ἑκατέρῳ 

διδύμενοι ἴσχυον οὐκ ἐχόντων ἄλλοϑεν δίναμιν᾽ ἐν δὲ τῷ παρατυ- 

χύντι ὃ φϑάσας ϑαρσῆσαι, εἰ ἰδοι ἄφρακτον, ἥδιον διὰ τὴν πίστιν 

ἐτιμωρεῖτο ἢ ἀπὸ τοῦ προφανοῦς, καὶ τό τε ἀσφαλὲς ἐλογίζετο 

καὶ ὅτι ἀπάτῃ περιγενόμενος ξυνέσεως ἀγωνισμα προσελάμβανε. 

ὁᾷον δ᾽ οἱ πολλοὶ ἀρ πουργθε ὄντες δεξιοὶ κέχληνται ἢ ἀμαϑεῖς 

ἀγαϑοί, καὶ τῷ μὲν αἰσχύνονται, ἐπὶ δὲ τῷ ἀγάλλονται. 8, πάν»- 

των δ᾽ αὐτῶν αἴτιον ἀρχὴ ἡ διὰ πλεονεξίαν καὶ φιλοτιμίαν" ἐκ δ᾽ 

αὐτῶν καὶ ἐς τὸ φιλονεικεῖν καϑισταμένων τὸ πρόϑυμον. οἱ γὰρ 

ἐν ταῖς πόλεσι προστάντες μετ ὀνόματος ἑκάτεροι εὐπρεποῦς, πλή- 

ϑους τὲ ἰσονομίας πολιτικῆς καὶ ἀριστοχρατίας σώφρονος προτι- 

μήσει, τὰ μὲν κοινὰ λόγῳ ϑεραπεύοντες ἦϑλα ἐποιοῦντο, παντὶ δὲ 

τρόπῳ ἐλμνιβόμρηρ ἀλλήλων περιγίγνεσϑαι ἐτόλμησάν τε τὰ δει- 

φότατα ἐπεξήεσάν τε, τὰς τιμωρίας ἔτι μείζους, οὐ μέχρι. τοῦ δι- 

χαίου καὶ τῇ πόλει ξυμφόρου προτιϑέντες, ἐς δὲ τὸ ἑκατέροις που 

ἀεὶ ἡδονὴ» ἔχον ὁρίζοντες, καὶ ἢ μετὰ ψήφου ἀδίκου καταγνώσε- 

ως, ἢ χειρί, κτώμενοι τὸ κρατεῖν, ἑτοῖμοι ἦσαν τὴν αὐτίκα φιλονει- 

κίαν ἐκπιμπλάναι. ὥστε εὐσεβίᾳ μὲν οὐδέτεροι ἐνόμιζον, εὐπρεπείᾳ 

δὲ λόγου οἷς ξυμβαίη ἐπιφϑόνως τι διαπράξασϑαι, ἄμεινον ἤκουον. 

τα δὲ μέσα τῶν πολιτῶν ὑπ᾽ ἀμφοτέρων, ἢ ὅτι οὐ ξυνηγωνίζοντο ἢ 



102 ΘΟΥ̓ΚΥΖΔΙΖΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗ͂Σ. 

φϑόνῳ τοῦ περιεῖναι διεφϑείροντο. ΓΧΧΧΊΠΙ. οὕτω πᾶσα ἰδέα 
παεέστη κακοτροπίας διὰ τὰς στάσεις τῷ Ἑλληνικῷ, καὶ τὸ εὔη- 
ϑες, οὗ τὸ γενναῖον πλεῖστον μετέχει, καταγελασϑὲν ἠφανίσϑη, τὸ 
δὲ ἀντιτετάχϑαι ἀλλήλοις κἀ γνώμῃ ἀπίστως ἐπὶ πολὺ διήνεγκεν" 
2. οὐ γὰρ ἦν ὁ διαλύσων οὔτε λόγος ἐχυρὸς οὔτε ὅρκος φοβερός, 
κρείσσους δὲ ὄντες ἅπαντες λογισμῷ ἐ ἃς τὸ ἀνέλπιστον τοῦ βεβαί- 
ου, μὴ παϑεῖν μᾶλ λον» προεσχόπουν ἢ πιστεῦσαι ἐδύναντο. 3. καὶ 
οἱ φαυλότεροι γνώμην ὡς τὰ πλείω περιεγίγνοντο" τῷ γὰρ δεδιέ- 

σγαι τό τε αὑτῶν ἐνδεὲς καὶ τὸ τῶν ἐναντίων ξυνετόν, μὴ λόγοις τε 
ἥσσους ὦσι, καὶ ἐκ τοῦ πολυτρόπου αὐτῶν τῆς γνώμης φϑάσωσι 
προεπιβουλευόμενοι, τολμηρῶς πρὸς τὰ ἔργα ἐχώρουν... 4. οἱ δὲ 
καταφρονοῦντες κἂν προαισϑέσϑαι καὶ ἔργῳ οὐδὲν σφᾶς δεῖν λαμ- 
βάνειν ἃ γνώμῃ ἔξεστιν ἄφρακτοι μᾶλλον διεφϑείροντο. 

ΠΧΧΧΤΙΥ. Ἐν δ᾽ οὖν τῇ Κερκύρᾳ τὰ πολλὰ αὐτῶν ῤνννον 
μήϑη, καὶ ὁπόσα ὕβρει μὲν ἀρχόμενοι τὸ πλέον ἢ σωφροσύνῃ ὑπὸ 
τῶν τὴν τιμωρίαν παρασχόντων οἱ ἀνταμυνόμενοι δράσειαν, πενίας 
δὲ τῆς εἰωϑυίας ἀπαλλαξείοντές τινες, μάλιστα δ᾽ ἂν διὰ πάϑους 
ἐπιϑυμοῦντες τὰ τῶν πέλας ἔχειν, παρὰ δίκην γιγνώσκοιεν, οἵ τε 
μὴ ἐπὶ πλεονεξίᾳ ἀπὸ ἴσου δὲ μάλιστα ἐπιόντες, ἀπαιδευσίᾳ ὀργῆς 
πλεῖστον ἐκφερόμενοι ὠμῶς καὶ ἀπαραιτήτως ἐπέλϑοιεν. Ὁ. ξυν»- 
ταραχϑέντος τε τοῦ βίου ἐς τὸν καιρὸν τοῦτον τῇ πόλει, καὶ τῶν 
νόμων χρατήσασα ἡ ἀνϑρωπεία φύσις, εἰωϑυῖα καὶ παρὰ τοὺς 
νόμους ἀδικεῖν, ἀσμένη ἐδήλωσεν ἀκρατὴς μὲν ὀργῆς οὖσα, κρείσ- 
σων δὲ τοῦ δικαίου, πολεμία δὲ τοῦ προὔχοντος" οὐ γὰρ ἂν τοῦ 
τε ὑσίου τὸ πιμωρεῖσϑαι προὐτίϑεσαν. τοῦ τὲ μὴ ἀδικεῖν τὸ κερ- 
δαίνειν, ἐν ᾧ μὴ βλάπτουσαν ἰσχὺν εἶχε τὸ φϑονεῖν. ἀξιοῦσί τε 
τοὺς κοινοὺς περὶ τῶν τοιούτων οἱ ἄνϑρωποι νόμους, ἀφ᾽ ὧν ἅπα- 
σιν ἐλπὶς ὑπόκειται σφαλεῖσι κἂν αὐτοὺς διασώζεσϑαι, ἐν ἄλλων 
τιμωρίαις προκαταλύειν καὶ μὴ ὑπολείπεσϑαι, εἴ ποτε ἄρα τις κιν- 
δυνεύσας τινὸς δεήσεται αὐτῶν. 

ΠΧ ΧΧΥ. Οἱ μὲν οὖν κατὰ τὴν πόλιν Κερκυραῖοι τοιαύταις 
ὀργαῖς ταῖς πρώταις ἐς ἀλλήλους ἐχρήσαντο, καὶ ὁ Εὐρυμέδων καὶ 
οἱ ᾿4ϑηναῖοι ἀπέπλευσαν ταῖς ναυσίν" 2. ὕστερον δὲ οἱ φεύγοντες 

. τῶν Κερκυραίῶν, διεσώϑησαν γὰρ αὐτῶν ἐς πεντακοσίους, τείχη τα 
λαβόντες, ἃ ἦν ἐν τῇ ἠπείρῳ, ἐκράτουν τῆς πέραν οἰχείας γῆς καὶ 
ἐξ αὐτῆς ὁρμώμενοι ἐληίζοντο τοὺς ἐν τῇ νήσῳ καὶ πολλὰ ἔβλαπτον, 

-ὸι. 
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Α κ 5 κ ἌΣ, » -} -" ι 5 ᾿ Α τ. 

καὶ λιμὸς ἰσχυρὸς ἐγένετο ἐν τῇ πόλει. ὃ. ἐπρεσβεύοντο δὲ καὶ ἐς 
ν τα Ι , ᾿ ᾿ 

τὴν ““ακεδαίμονα καὶ Κόρινϑον περὶ καϑόδου" καὶ ὡς οὐδὲν 
- σ ’ » ν 

αὐτοῖς ἐπράσσετο, ὕστερον χρόνῳ πλοῖα καὶ ἐπικούρους παρα- 
σχευασάμενοι διέβησαν ἐς τὴν νῆσον, ἑξακόσιοι μάλιστα οἱ πάντες, 

- ᾽ Ύ σαν ΑΥ̓͂ Ν᾿ 4. καὶ τὰ πλοῖα ἐμπρήσαντες, ὅπως ἀπόγνοια ἢ τοῦ ἄλλο τι ἢ 
κρατεῖν τῆς γῆς, ἀναβάντες ἐς τὸ ὅρος τὴν ᾿Ιστώνην τεῖχος ἐνοιζο- 
δομησάμενοι ἔφϑειρον τοὺς ἐν τῇ πόλει καὶ τῆς γῆς ἐκράτουν. 

1 ΧΧΧΥΙ. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ ϑέρους τελευτῶντος ᾿“ϑηναῖοι 
“ - » ΄ 

είχοσι ναῦς ἔστειλαν ἐς Σικελίαν καὶ “ἄχητα τὸν Μελανώπου 
- Α , 

στρατηγὸν αὐτῶν καὶ Χαροιάδην τὸν Εὐφιλήτου. 2. οἱ γὰρ Συ- 
Ἁ Ὶ - 3 ’ 5 ’ ’ ’ 

ρακόσιοι καὶ “εοντῖνοι ἐς πόλεμον ἀλλήλοις καϑέστασαν. ξύμ- 
κ “ ν ’ ἈΣ : Ἴσ , ΓΤ. 

μάχοι δὲ τοῖς μὲν Συρακοσίοις ἦσαν, πλὴν Καμαριναίων, αἱ ἄλλαι 

Ζωρίδες πόλεις, αἵπερ καὶ πρὸς τὴν τῶν “Τακεδαιμονίων τὸ πρῶ- 
τον, ἀρχομένου τοῦ πολέμου ξυμμαχίαν ἐτάχϑησαν, οὐ μέντοι 

᾿ ’ - Ν , « Α ’ὔ Ὶ 

ξυνεπολέμησάν γε τοῖς δὲ “Ιξοντίνοις αἱ Χαλκιδικαι πόλεις καὶ 
- τὰ 

Καμάρινα: τῆς δὲ ᾿Ιταλίας “οχροὶ μὲν Συρακοσίων ἦσαν, 
-» Ν Ἁ Α 

Ῥηγῖνοι δὲ κατὰ τὸ ξυγγενὲς ““εοντίνων. 8. ἐς οὖν τὰς ᾿ϑήνας 
πέμψαντες οἱ τῶν “Ιεοντίνων ξύμμαχοι, κατά τε παλαιὰν ξυμμα- 

’, φι.9» » μ ᾽, ᾿ 3 ’, ις 
χίαν καὶ ὅτι Ἴωνες ἦσαν, πείϑουσι τοὺς ᾿4ϑηναίους πέμψαι 
σφίσι ναῦς" ὑπὸ γὰρ τῶν Συρακοσίων τῆς τε γῆς εἴργοντο καὶ τῆς 
ϑαλάσσης. 4. καὶ ἔπεμψαν οἱ ᾿Αϑηναῖοι τῆς μὲν οἰχειότητος 

’ ; ᾿ ἵ. -" 2 ν , ὕὕ 

προφάσει, βουλόμενοι δὲ μήτε σῖτον ἕς τὴν ΠΙελοπόννησον ἀγεσϑαι 

αὐτόϑεν, πρόπειράν τὲ ποιούμενοι εἰ σφίσι δυνατὰ εἴη τὰ ἐν τῇ 
Σικελίᾳ πράγματα ὑποχείρια γενέσϑαι. ὅ. καταστάντες οὖν ἐς 

, “« . -" - ΄ 

“Ῥήγιον τῆς ᾿Ιταλίας τὸν πόλεμον ἐποιοῦντο μετὰ τῶν ξυμμάχων. 
καὶ τὸ ϑέρος ἐτελεύτα. : 

1 ΧΧΧΎΥΤΠΙ. Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου χειμῶνος ἡ νύσος τὸ δεύ- 
τερον ἐπέπεσε τοῖς ᾿Αϑηναίοις, ἐχλιποῦσα μὲν οὐδένα χρόνον τὸ 
παντάπασιν, ἐγένετο δέ τις ὅμως διακωχή. 2. παρέμεινε δὲ τὸ 

σ ᾿ - ΄ ᾿ 

μὲν ὕστερον οὐκ ἔλασσον ἐνιαυτοῦ, τὸ δὲ πρότερον καὶ δύο ἔτη, 
σ΄ 3 , κ᾿ - σ - ἤν. δὰ κ ᾿ 
ὥστε ᾿ϑηναίων γὲ μὴ εἶναι ο,τι μᾶλλον ἑκάκωσε τὴν δύναμιν. 

’ ὦ { - Ἁ ᾿ 

9. τετρακοσίων γὰρ ὁπλιτῶν καὶ τετρακισχιλίων οὐκ ἐλάσσους 
- Ἀ , -» 

ἀπέϑανον ἐκ τῶν τάξεων καὶ τριαχοσίων ἱππέων, τοῦ δὲ ἄλλου 
" Ε , 3 , 54)... ᾿ Α « ΄ι ἡ» ᾽ς 
ὕχλου ἀνεξεύρετος ἀριϑμός. 4. ἐγένοντο δὲ καὶ οἱ πολλοὶ τότε 

Α - -" » ΕῚ ’ πὰ δ: ᾽ ,ὔ “-κ“ » ᾿) 

σεισμοὶ τῆς γῆς, ἕν τε ᾿ϑήναις καὶ ἐν Εὐβοίᾳ καὶ ἐν Βοιωτοῖς καὶ 

μάλιστα ἐν ᾿Ορχομενῷ τῷ Βοιωτίῳ. 
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Ά }] 3 " -" ΤΧΧΧΥΙΠΠ. Καὶ οἱ μὲν ἐν Σικελίᾳ ᾿,“ϑηναῖοι καὶ ἹῬηγῖνυτ 
- - - ᾿ ΄ 

τοῦ αὐτοῦ χειμῶνος τριάκοντα ναυσὶ στρατεύουσιν ἐπὶ τὰς “Τἰόλου 
; ᾿ " ’ Ἂ ᾽ Ε] Ψ Ἂ ’ ΔῈ 3 

φήσους καλουμένας ϑέρους γὰρ δι ἀνυδρίαν ἀδύνατα ἣν ἐπι- 
[4 ; Ἂ - 2 ΄ ’ » 

στρατεύειν. ὦ. νέμονται δὲ “ιπαραῖοι αὐτάς, Κνιδίων ἄποικοι 
γ »-" 5» - - - Ἁ 

ὄντες. οἰκοῦσι δ᾽ ἐν μιᾷ τῶν νήσων οὐ μεγάλῃ, καλεῖται δὲ 
φ Ψ - ΄ 

«Μιπάρα᾽ τὰς δὲ ἄλλας ἐκ ταύτης ὁρμώμενοι γεωργοῦσι ΖΙιδύμην 
Α ’ Α ιε ’ εὖ 4, 5 , 

καὶ «Στρογγύλην καὶ Ἱεράν. ὃ. νομίζουσι δὲ οἱ ἐχείνῃ ἄνϑρω- 
“- - σ σ ΄ 

ποι ἐν τῇ Ἱερᾷ ὡς ὁ Ἥφαιστος χαλκεύει, ὅτι τὴν νύκτα φαίνε- 
- - Ν ΄ - 

ται πῦρ ἀναδιδοῦσα πολὺ καὶ τὴν ἡμέραν καπνόν. κεῖνται δὲ αἱ 
- Ἔ ᾿ ᾿ - - ΄, - , 9. Ἅ 

γῆσοι αὗται κατὰ τὴν Σικελῶν καὶ Μεσσηνίων γῆν, ξύμμαχοι δ᾽ ἦσαν 
“Συρακοσίων. 4. τεμόντες δ᾽ οἱ ᾿4Ιϑηναῖοι τὴν γῆν, ὡς οὐ προσ- 

’ ΄ Α ’ Α 

ἐχώρουν, ἀπέπλευσαν ἐς τὸ “Ῥήγιον. καὶ ὁ χειμὼν ἐτελεύτα καὶ 
ἢν " » ᾿' -“ Ν -“ Ὁ ," , 

πέμπτον ἔτος ἐτελεύτα τῷ πολέμῳ τῷδε ὃν Θουκυδίδης ξυνέγραψεν. 

1 ΧΧΧΙΧ, Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου ϑέρους Πελοποννήσιοι καὶ 
«ε ’ Δ. Α - 5 - ἢ « 5 , 8 Ἁ 

οἱ ξύμμαχοι μέχρι μὲν τοῦ ἰσϑμοῦ ἦλϑον, ὡς ἐς τὴν ᾿Αττικὴν 
ἐσβαλοῦντες, Ἄγιδος τοῦ ᾿αἰρχιδάμου ἡγουμένου, ““ακεδαιμονίων 

- Α - Ἁ 

βασιλέως, σεισμῶν δὲ γενομένων πολλῶν ἀπετράποντο πάλιν καὶ 
οὐκ ἐγένετο ἐσβολή. 2. καὶ περὶ τούτους τοὺς χρόνους τῶν σει- 

- ΄ - ’ 5» 

σμῶν κατεχόντων, τῆς Εὐβοίας ἕν ᾿Οροβίαις ἡ ϑάλασσα ἐπεῖ- 
"- »- " » κ δὲ " Ψ 

ϑοῦσα ἀπὸ τῆς τότε οὔσης γῆς καὶ κυματωϑεῖσα ἐπῆλϑε τῆς 
Ἅ, 

πόλεως μέρος τι, καὶ τὸ μὲν κατέκλυσε, τὸ δ᾽ ὑπενόστησε, καὶ 
, αν 5 ’ Ἅ ἰὰ Ν » ’ ’ Θάλασσα νῦν ἐστι πρότερον οὖσα γῆ᾽ καὶ ἀνϑρώπους διέφϑειρεν, 

- ν 

ὅσοι μὴ ἐδύναντο φϑῆναι πρὸς τὰ μετέωρα ἀναδραμόντες. 9, καὶ 
περὶ ᾿Αταλάντην τὴν ἐπὶ “οκροῖς τοῖς ᾿Οπουντίοις νῆσον παρα- 

, “« αν, 2 

πλησία γίγνεται ἐπίκλυσις, καὶ τοῦ τὲ φρουρίου τῶν ᾿ϑηναίων 
«ν' - Α 

παρεῖλε, καὶ δύο νεῶν ἀνειλκυσμένων τὴν ἑτέραν κατέαξεν. 
4. ἐγένετο δὲ καὶ ἐν Πεπαρήϑῳ κύματος ἐπαναχώρησίς τις, οὐ 

- ν᾿ Α 

μένσοι ἐπέκλυσέ γε καὶ σεισμὸς τοῦ τείχους τι κατέβαλε καὶ τὸ 
εν τὰν ὍΣ, ὦ 5.7 Κ " δ᾽ » - , 

πρυτανεῖον καὶ ἄλλας οἰκίας ὀλίγας. ὅ. αἴτιον δ᾽ ἔγωγε νομίζω 
- ΄ ᾿- Ἁ -" 

τοῦ τοιούτου, ἡ ἰσχυρότατος ὁ σεισμὺς ἐγένετο, κατὰ τοῦτο ἀπο- 
," κ᾿ ; - 90 ’, , 5 , ΄ 

στέλλειν τὸ τὴν ϑάλασσαν καὶ ἐξαπίνης πάλιν ἐπισπωμένην βιαιό- 
" ᾿ »" ͵ - » - Α 

τέρον τὴν ἐπίκλυσιν ποιεῖν" ἄνευ δὲ σεισμοῦ οὐκ ἄν μοι δοχεῖ τὸ 

τοιοῦτο ξυμβῆναι γενέσϑαι. 
σ΄ - - ᾿ " - ε 

ὝΟ, Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ ϑέρους ἐπολέμουν μὲν καὶ ἄλλοι, ὡς ἑκά- 
κ - Ὄ ν - 3.9 

στοις ξυνέβαινεν ἐν τῇ Σικελίᾳ, καὶ αὐτοὶ οἱ «Σικελιῶται ἐπ 
} , Ν « - δ. -» , 

ἀλλήλους στρατεύοντες, καὶ οἱ ᾿Αϑηναῖοι ξὺν τοῖς σφετέροις 
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[ ν ) ν - 

ξυμμάχοις" ἃ δὲ λόγου μάλιστα ἄξια ἢ μετὰ τῶν ᾿Α΄ϑηναίων οἱ 
, » ἊΝ 4 ν᾿ 2 , « 5 ᾽, ,ὔ 

ξύμμαχοι ἔπραξαν ἢ πρὸς τοὺς ᾿4ϑηναίους οἱ ἀντιπολέμιοι, τού- 
των μνησϑήσομαι. 2. Χαροιάδου γὰρ ἤδη τοῦ ᾿“ϑηναίων 

- ΄ Ἁ ΄ 

στρατηγοῦ τεϑνηκότος ὑπὸ Συρακοσίων πολέμῳ, «“ἄχης ἅπασαν 

ἔχων τῶν νεῶν τὴν ἀρχήν, ἐστράτευσε μετὰ τῶν ξυμμάχων ἐπὶ 

Μυλὰς τὰς τῶν Μεσσηνίων. ἔτυχον δὲ δύο φυλαὶ ἐν ταῖς Μυ- 

λαῖς τῶν Μεσσηνίων φρουροῦσαι, καί τινα καὶ ἐνέδραν πεποιη- 
, »-" 5 } “- ἴρ-- « ΚΕ. - Ἁ « ΄ 

μέναι τοῖς ἀπὸ τῶν νεῶν. ὃ. οἱ δὲ ᾿41ϑηναῖοι καὶ οἱ ξύμμαχοι 
’ 2 - ΜΈΣ: , Ν ’ Ι μν 

τούς τε ἐκ τῆς ἐνέδρας τρέπουσι καὶ διαφϑείρουσι πολλοὺς, καὶ 

τῷ ἐρύματι προσβαλόντες ἠνάγκασαν ὁμολογίᾳ τήν τε ἀκρόπολιν 
παραδοῦναι καὶ ἐπὶ Μεσσήνην ξυστρατεῦσαι. 4. καὶ μετὰ τοῦτο, 
5 , « 3 - 2 ’ ΝῚ -“ ’ 

ἐπελϑόντων οἱ Μεσσήνιοι τῶν τε ᾿Αϑηναίων καὶ τῶν ξυμμάχων 
᾿ 

προσεχώρησαν καὶ αὐτοί, ὁμήρους τε δόντες καὶ τἄλλα πιστὰ 
παρασχόμενοι. : 

ΧΟΙ. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ ϑέρους οἱ ᾿Αϑηναῖοι τριάκοντα μὲν 
- " ν , "᾿ 5 , , 

ναῦς ἔστειλαν περὶ Πελοπόννησον, ὧν ἐστρατήγει Ζημοσϑένης τε 
- ΄ Ἁ - 

ὁ ᾿Αλκισϑένους καὶ Προκλῆς ὁ Θεοδώρου, ἑξήκοντα δὲ ἐς Μῆλον 
« ᾿ ε ν,» "] ’ Ἁ 5 - ϑ « ’ 

καὶ δισχιλίους ὁπλίτας, ἐστρατήγει δὲ αὐτῶν Νικίας ὁ Νικηράτου. 
Α, ᾿ Α 

2. τοὺς γὰρ Μηλίους ὕντας νησιώτας καὶ οὐκ ἐθέλοντας ὑπακούειν 
3 ᾿ - ᾿] » - - ;: -Ἡ 5 , ,᾿ 

οὐδὲ ἐς τὸ αὐτῶν ξυμμαχικὸν ἰέναι ἐβούλοντο προσαγαγέσϑαι. 
8. ὡς δὲ αὐτοῖς δῃουμένης τῆς γῆς οὐ προσεχώρουν, ἄραντες ἐκ 

- ᾽, Ε Ἀ Ν " 3 τ᾿ » “- ’, - δωὺϑ 

τῆς Μήλου αὐτοὶ μὲν ἔπλευσαν ἐς ᾿ρωπὸν τῆς πέραν γῆς, ὑπὸ 

ψύχτα δὲ σχόντες; εὐθὺς ἐπορεύοντο οἱ ὁπλῖται ἀπὸ τῶν νεῶν 

πεζῇ ἐς Τάναγραν τῆς Βοιωτίας. 4. οἱ δ᾽ ἐκ τῆς πόλεως 
πανδημεὶ ᾿Α'ϑηναῖοι Ἱππονίκου τὲ τοῦ Καλλίου στρατηγοῦντος 

- 2 ΄. ’ 5 ᾿ 5 Α » ἌΤεδο. νὴ 

καὶ Εὐρυμέδοντος τοῦ Θουχλέους ἄπο σημείου ἕς τὸ αὐτὸ κατὰ 

γῆν ἀπήντων. ὕ. καὶ στρατοπεδευσάμενοι ταύτην τὴν ἡμέραν ἐν 
- Α - ΄ 

τῇ Τανάγρᾳ, ἐδήουν καὶ ἐνηυλίσαντο. καὶ τῇ ὑστεραίᾳ μάχῃ 
΄ ᾿ Ε] Έ λϑ ’ -- 1' ἢ , Ν Θ , 

κρατήσαντες τοὺς ἐπεξελϑόντας τῶν Ταναγραίων, καὶ Θηβαίων 
΄ [4 [4 -" 

τινὰς προσβεβοηϑηκότας, καὶ ὅπλα λαβόντες καὶ τροπαῖον στή- 
Ἁ - 

σαντες, ἀνεχώρησαν, οἱ μὲν ἐς τὴν πόλιν, οἱ δὲ ἐπὶ τὰς ναῦς. 
θ. καὶ παραπλεύσας ὁ Νικίας ταῖς ἑξήκοντα ναυσί, τῆς «Τοκρίδος 

΄ » 

τὰ ἐπιϑαλάσσια ἔτεμε, καὶ ἀνεχώρησεν ἐπὶ οἴχου. 

ΧΟΙΠ. Ὑπὸ δὲ τὸν χρόνον τοῦτον “Τακεδαιμόνιοι “Πράκλειαν 

τὴν ἐν Τραχινίαις ἀποικίαν καϑίσταντο ἀπὸ τοιᾶσδε γνώμης. 
- ν " ’ ’ ΄ - 

ῶ, Μηλιῆς οἱ ξύμπαντες εἰσὶ μὲν τρία μέρη, Παράλιοι, ἱερῆς, 
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, Τραχίνιοι" τούτων δὲ οἱ Τραχίνιοι πολέμῳ ἐφϑαρμένοι ὑπὸ 
Οἰταίων ὁμόρων ὄντων τὸ πρῶτον μελλήσαντες ᾿4ϑηναίοις προσ- 

ὼὰ - " " Ξ, ϑεῖναι σφᾶς αὐτούς, δείσαντες δὲ μὴ οὐ σφίσι πιστοὶ ὦσι, πέμπου- 
᾽ ᾿ Υ; κ ΄ 

σιν ἐς «Τακεδαίμονα, ἑλόμενοι πρεσβευτὴν Τισαμενόν. 3. ξυνεπρε- 
΄ Ἁ -» Ἂν “ [ - 

σβεύοντο δὲ αὐτοῖς καὶ Ζωριῆς ἡ μητρόπολις τῶν “Τ“ακεδαιμονίων 
- - Ἁ " - 

τῶν αὐτῶν δεόμενοι" ὑπὸ γὰρ τῶν Οἰταίων καὶ αὐτοὶ ἐφϑείροντο. 
΄ ΄ 

4. ἀκούσαντες δὲ οἱ “Τακεδαιμόνιοι γνώμην εἶχον τὴν ἀποικίαν 
ἐχπέμπειν, τοῖς τὲ Τραχινίοις βουλόμενοι καὶ τοῖς Δωριεῦσι τιμω- 

- , σ - Ἁ - - 

ρεῖν. καὶ ἅμα τοῦ πρὸς ᾿Αϑηναίους πολέμου καλῶς αὐτοῖς 
3. ἢ « , ΄ Ξ Θ᾽ ᾿ - γ , ν 

ἐδόκει ἡ πόλις καϑίστασθϑαι" ἐπί τε γὰρ τῇ Εὐβοίᾳ ναυτικὸν 
- " λα ἐδ , . ᾿ ᾿ - 

παρασκευασϑῆναι ἂν, ὥστ᾽ ἐκ βραχέος τὴν διάβασιν γίγνεσϑαι, τῆς 
5.8 , , ’ [ ’ , σ 

τὲ ἐπὶ Θράκης παρόδου χρησίμως ἕξειν. τό τε ξύμπαν ὥρμηντο 
ν ’, δ ρ- Ν με Ε] » ᾿ " 

τὸ χωρίον κτίζειν. ὅ. πρῶτον μὲν οὖν ἐν Ζελφοῖς τὸν ϑεὸν 

ἐπήροντο" κελεύοντος δὲ ἐξέπεμψαν τοὺς οἰκήτορας αὑτῶν τε καὶ 
- ’ὕ ᾿ - "» « ΄ , , 25 τῶν περιοίκων, καὶ τῶν ἄλλων ᾿Ελλήνων τὸν βουλόμενον ἐκέλευον 

ν “- » Ἔ, - 
ἕπεσϑαι πλήν γ ᾿Ιώνων καὶ ᾿“Ιχαιῶν καὶ ἔστιν ὧν ἄλλων ἐθνῶν. 

Α Ἁ “ 

οἰκισταὶ δὲ τρεῖς “ακεδαιμονίων ἡγήσαντο “έων καὶ ᾿Αλκίδας 
Ἁ - καὶ ΖΔαμάγων. Θ. καταστάντες δὲ ἐτείχισαν τὴν πόλιν ἐκ καινῆς, 

« “- « ᾽ - Ε] ’ - ’ ΄ 

ἢ νῦν Ἡράκλεια καλεῖται, ἀπέχουσα Θερμοπυλῶν σταδίους μάλι- 
- , “ 

στὰ τεσσαράκοντα, τῆς δὲ ϑαλάσσης εἴκοσι. νεώριά τε παρεσκευ- 
οΥ 

ἄζοντο καὶ ἤρξαντο κατὰ Θερμοπύλας κατ᾽ αὐτὸ τὸ στενόν ὅπως 
εὐφύλακτα αὐτοῖς εἴη. ΧΟΠῚ. οἱ δὲ ᾿4ϑηναῖοι τῆς πόλεως 
ταύτης ξυνοικιζομένης τὸ πρῶτον ἔδεισάν τε καὶ ἐνόμισαν ἐπὶ τῇ 

Ἅ ’, , ’ὔ σ » « ΄ " 

Εὐβοίᾳ μάλιστα καϑίστασϑαι, ὅτι βραχύς ἐστιν ὁ διάπλους πρὸς 

τὸ Κήναιον τῆς Εὐβοίας. ἔπειτα μέντοι παρὰ δόξαν αὐτοῖς 
ἜἜΦΟΝ, 3 ᾿ 5. ὦ ΜΟῚ »»»» ν γ4.} " . 7 
ἀπέβη" οὐ γὰρ ἐγένετο ἀπὶ αὐτῆς δεινὸν οὐδέν. 2. αἴτιον δὲ ἦν" 

οἵ τε Θεσσαλοὶ ἐν δυνάμει ὄντες τῶν ταύτῃ χωρίων καὶ ὧν ἐπὶ τῇ 
γῇ ἐκτίζετο φοβούμενοι μὴ σφίσι μεγάλῃ ἰσχύι παροικῶσιν, ἔφϑει- 

ρον καὶ διὰ παντὸς ἐπολέμουν ἀνϑρώποις νεοκαταστάτοις, ἕως 
" ΕΥ̓ ΄ - 

ἐξετρύχωσαν γενομένους τὸ πρῶτον καὶ πάνυ πολλούς" πᾶς γάρ 
’ ] , 4 ᾿ - 

τις “Π“ακεδαιμονίων οἰκιζόντων ϑαρσαλέως ἤει, βέβαιον νομιζων 

τὴν πόλιν. 3. οὐ μέντοι ἥκιστα οἱ ἄρχοντες αὐτῶν τῶν «4ἀκεδαι- 
μονίων οἱ ἀφικνούμενοι τὰ πράγματά τε ἔφϑειρον καὶ ἐς ὀλιγαν- 
ϑρωπίαν κατέστησαν, ἐκφοβήσαντες τοὺς πολλούς, χαλεπῶς τε καὶ 

[ -" " «“ - ΄ 

ἔστιν ἃ οὐ καλῶς ἐξηγούμενοι, ὥστε ῥᾷον ἤδη αὐτῶν οἱ πρόσοικοι 
ἐπεκράτουν. ὶ 

» ΞΕ - 
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- » . . ᾿ 
ΧΟΙ͂Κ. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ ϑέρους, καὶ περὶ τὸν αὐτὸν χρόνον ὃν 

5» - ’, ἘΠ ΣΦᾧ - ’ ᾿ « » Ἁ - ’ 

ἐν τῇ Μήλῳ οἱ ᾿4ϑηναῖοι κατείχοντο, καὶ οἱ ἀπὸ τῶν τριάκοντα 
- 3 - τ. ’, ὕἷ - ᾽ 2 γχυλ ᾽, 

νεῶν ᾿ϑηναῖοι, περὶ Πελοπόννησον ὄντες, πρῶτον ἐν ᾿Ελλομένῳ 

τῆς ““ευκαδίας φρουρούς τινας λοχήσαντες διέφϑειραν, ἔπειτα 
σ ἀρ δὶ Ἶ; ΄ ,ὔ κΥ » ΡΨ, “- 

ὕστερον ἐπι “Ιευκάδα μείζονι στόλῳ ἤλϑον, Αἰ χαρνᾶσί τε πᾶσιν, 
α Ἁ Α 5 ΄« ᾽’ ν , ἈΝ 

οἵ πανδημεὶ πλὴν Οἰνιαδῶν ξυνέσποντο, καὶ Ζακυνϑίοις καὶ 
- Α ’ 

Κεφαλλῆσι καὶ Κερκυραίων πεντεκαίδεκα ναυσί. 2. καὶ οἱ μὲν 
““ευκάδιοι, τῆς τὲ ἔξω γῆς δῃουμένης καὶ τῆς ἐντὸς τοῦ ἰσϑμοῦ, 
5» [4 ς Ν. , » ᾿Ὶ . « " - 5 , » 

ἂν ἢ καὶ ἡ «ευκάς ἔστι καὶ τὸ ἱερὸν τοῦ ᾿Απόλλωνος, πλήϑει 

βιαζόμενοι ἡσύχαζον" οἱ θὲ ᾿“καρνᾶνες ἠξίουν Δημοσϑένην τὸν 
στρατηγὸν τῶν ᾿4'ϑηναίων ἀποτειχίζειν αὐτούς, νομίζοντες ῥᾳδίως 

Ἢ - ΄ Ψ Ὁ - 

τ ἂν ἐχπολιορκῆσαι πόλεως τε ἀεὶ σφίσι πολεμίας ἀπαλλαγῆναι. 
9. 4ημοσϑένης δ᾽ ἀναπείϑεται κατὰ τὸν χρόνον τοῦτον ὑπὸ [εσ- 
σηνίων ὡς καλὸν αὐτῷ στρατιᾶς τοσαύτης ξυνειλεγμένης Αἰτωλοῖς 

μ“ ἌΝ - 

ἐπιϑέσϑαι, Ναυπάκτῳ τε πολεμίοις οὖσι καὶ ἢν κρατήσῃ αὐτῶν, 
ε , ν Ὧ 7 ἢ, ᾽ ᾿ Π , Ε ΄ , 
ῥᾳδίως καὶ τὸ ἄλλο ᾿Ηπειρωτικὸν τὸ ταύτῃ ᾿“41ϑηναίοις προσποιή- 

. ἘῸΝ , ᾿ - κι “ ἢ “- ᾿ , σειν. 4. τὸ γὰρ ἔϑνος μέγα μὲν εἶναι τὸ τῶν Αἰτωλῶν καὶ μάχι- 
μον, οἰκοῦν δὲ κατὰ κώμας ἀτειχίστους καὶ ταύτας διὰ πολλοῦ 

Ἀ - - Α 

καὶ σχευῇ ψιλῇ χρώμενον, οὐ χαλεπὸν ἀπέφαινον, πρὶν ξυμβοη- 
μὰ Ἂ 3 Ὁ ᾿ 

ϑῆσαι, καταστραφῆναι. ὄὅ. ἐπιχειρεῖν δ᾽ ἐκέλευον πρῶτον μὲν 
Ε] ΄ » ν τι - Α ἮΣ ,ᾳ,) » - 

᾿Αποδώτοις, ἔπειτα δὲ ᾿Οφιονεῦσι, καὶ μετὰ τούτους Εὐρυτᾶσιν, 
σ - - δ᾿ - 

ὅπερ μέγιστον μέρος ἐστὶ τῶν «ἰτωλῶν, ἀγνωστότατοι:δὲ γλῶσσαν 
᾿ 

καὶ ὠμοφάγοι εἰσίν, ὡς λέγονται" τούτων γὰρ ληφϑέντων ῥᾳδίως 
Ά, - ΄ 

καὶ τἄλλα προσχωρήσει. ΧΟΥ͂. ὁ δὲ τῶν Μεσσηνίων χάριτι 
᾿ Α ἃ ’ » ἱο τὴ “--- 3 ’ ’ 

πεισϑεῖς καὶ μάλιστα νομίσας ἄνευ τῆς τῶν ᾿ϑηναίων δυνάμεως 
ΘΑ - - ’ Ἃ 

τοῖς ᾿Ηπειρώταις ξυμμάχοις μετὰ τῶν Αἰτωλῶν δύνασϑαι ἂν 
- -ψ - - » - 5 

κατὰ γῆν ἐλϑεῖν ἐπὶ Βοιωτοὺς διὰ “οχρῶν τῶν ᾿Οζολῶν ἐς 
- ᾿ ’ "“ 

Κυτίνιον τὸ Δωρικὸν ἐν δεξιᾷ ἔχων τὸν Παρνασσόν, ἕως κατα- 
γς ἊΝ "ὦ 3 ’ 

βαίη ἐς Φωκέας, οἱ προϑύμως ἐδόκουν κατὰ τὴν ᾿4ϑηναίων ἀεί 
, Υ̓ " ἊΝ - Ν - 

ποτε φιλίαν ξυστρατεύειν ἢ κἂν βίᾳ προσαχϑῆναι" καὶ Φωκεῦσιν 
, ᾿ , ΄ , “- Φ ἤδη ὅμορος ἡ Βοιωτία ἐστίν: ἄρας οὖν ξύμπαντι τῷ στρατεύματι 

᾿ - 5 ΄ 

ἀπὸ τῆς ““ευκάδος ἀκόντων ᾿,4καρνάνων παρέπλευσεν ἐς ΖΣΌύλλιον. 
-" - « Ε ," 

2. κοινώσας δὲ τὴν ἐπίνοιαν τοῖς ᾿ΑΙκαρνᾶσιψν, ὡς οὐ προσεδέξαντο 
διὰ τῆς “ευκάδος τὴν οὐ περιτείχισιν, αὐτὸς τῇ λοιπῇ στρατιᾷ, 

- ᾿ ΡῚ ’ 

Κεφαλλῆσι καὶ Μεσσηνίοις καὶ Ζακυνϑίοις καὶ ᾿ΑΙϑηναίων τρια- 
᾿ -Ὁὗ΄ - -- 4 ᾿ ’, Ξ 

κοσίοις τοῖς ἐπιβάταις τῶν σφετέρων νεῶν, αἱ γὰρ πεντεκαίδεκα 
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τῶν Κερκυραίων ἀπῆλθον νῆες, ἐστράτευσεν ἐπὶ «Αἰτωλούς. 
με ἘΞ γπ Ἔ, 

8. ὡρμᾶτο δὲ ἐξ Οἰνεῶνος τῆς “Τοχρίδος. οἱ δὲ ᾿Οζόλαι οὗτοι 
οί ᾿ "» Ε] ᾿ - - 

“Τοκροὶ ξύμμαχοι ἦσαν, καὶ ἔδει αὐτοὺς πανστρατιᾷ ἀπαντῆσαι 
ἣν , " “ ἈΝ 

τοῖς ᾿ΑΙϑηταίοις ἐς τὴν μεσόγειαν" ὄντες γὰρ ὅμοροι τοῖς «Αἰτω- 

λοῖς καὶ ὁμόσκευοι μεγάλη ὠφέλεια ἐδόκουν εἶναι ξυστρατεύοντες 
,ὕ 3 » “- » ᾽,ὔ Α ’ Φ ΄ 

μάχης τε ἐμπειρίᾳ τῆς ἐκείνων καὶ χωρίων. ΧΟΥ͂!. αὐλισάμενος 
": -» “ ᾿ » αν δε τ 

δὲ τῷ στρατῷ ἐν τοῦ 4ιὸς τοῦ Νιεμείου τῷ ἱερῷ, ἐν ᾧ Ἡσίοδος ὃ 
ποιητὴς λέγεται ὑπὸ τῶν ταύτῃ ἀποϑανεῖν, χρησϑὲν αὐτῷ ἐν 

ῃ , πὰ ἂν “ ἜΡΟΝ, "» ᾽ , ᾽ ᾿ » , 
Νεμέᾳ τοῦτο παϑεῖν, ἅμα τῇ ἕῳ ἄρας ἐπορεύετο ἐς τὴν «Αἰτωλίαν. 

2. καὶ αἱρεῖ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ Ποτιδανϑν καὶ τῇ δευτέρᾳ Κροκχύ- 
Ἃ, - ’ , : " ; ΕΣ -᾿ Ν " Δ 5 ΕΣ ’ 

λειον καὶ τῇ τρίτῃ Τείχιον, ἔμενέ τε αὐτοῦ καὶ τὴν λείαν ἐς Ευπα- 
-“ 7) αὶ 

λιον τῆς “οχρίδος ἀπέπεμψε" τὴν γὰρ γνώμην εἶχε τώλλα κατα- 
ν , ΄ - 

στρεψάμενος οὕτως ἐπὶ ᾿Οφιονέας, εἰ μὴ βούλοιντο ξυγχωρεῖν, 
-» σ . ᾿Ὶ 

ἐς Ναύπακτον ἐπαναχωρήσας στρατεῦσαι ὕστερον. 9. τοὺς δὲ 
σ « σ - 

Αἰτωλοὺς οὐκ ἐλάνθανεν αὕτη ἡ παρασκευὴ οὔτε ὅτε τὸ πρῶ- 
᾽ ; » , « ᾿ 2 ’ - Α 

τον ἐπεβουλεύετο, ἐπειδή τὲ ὃ στρατὸς ἐσεβεβλήκει, πολλῇ χειρι 
΄ σ " ᾿ 

ἐπεβοήϑουν πάντες, ὥστε καὶ οἱ ἔσχατοι ᾿Οφιονέων οἱ πρὸς τὸν 
Μηλιακὸν κόλπον καϑήκοντες, Βωμιῆς καὶ Καλλιῆς, ἐβοήϑησαν. 

δ της: ἢ σ΄ 
ΧΟΥΊΤΙ. τῷ δὲ Δημοσϑένει τοιόνδε τι οἱ Μεσσήνιοι παρήνουν, ὃπὲρ 

- ΄ -" -" »ν 

καὶ τὸ πρῶτον᾽ ἀναδιδάσκοντες αὐτὸν τῶν Αἰτωλῶν ὡς εἴη 
, σ 

ὁφδία ἡ αἵρεσις ἰέναι ἐκέλευον ὅτι τάχιστα ἐπὶ τὰς κώμας καὶ μὴ 
΄ [2 Ἃ ΄ ᾽ , Ε) ΄ω , δ μένειν ἕως ἂν ξύμπαντες ἀϑροισϑέντες ἀντιτάξωνται, τὴν δ᾽ ἐν 

ποσὶν ἀεὶ πειρᾶσϑαι αἱρεῖν. 2. ὁ δὲ τούτοις τε πεισϑεὶς καὶ τῇ 
5 “ γωΝ - - 

τύχῃ ἐλπίσας, ὅτι οὐδὲν αὐτῷ ἠναντιοῦτο, τοὺς “Ἰοκροὺς οὐκ 
«  ", “ - - 

ἀναμείνας οὺς αὐτῷ ἔδει προσβοηϑῆσαι, ψιλῶν γὰρ ἀκοντιστῶν 
ΕἸ Α “ , ΕῚ ΄ π΄ » ᾿ ἈΝ ν , « «- 

ἐνδεὴς ἦν μάλιστα, ἐχώρει ἐπὶ «Τἰγιτίου, καὶ κατὰ χράτος αἱρεῖ 
ε .) Γ ’ - 

ἐπιών. ὑπέφευγον γὰρ οἱ ἄνϑρωποι καὶ ἐκάϑηντο ἐπὶ τῶν λόφων 
- Α - Ἂν ν ᾿ - - 

τῶν ὑπὲρ τῆς πόλεως" ἦν γὰρ ἐφ᾿ ὑψηλῶν χωρίων ἀπέχουσα τῆς 
ϑαλάσσης ὀγδοήκοντα σταδίους μάλιστα. ὃ. οἱ δὲ «Αἰτωλοί, 

͵ ᾿ » ν: 8. ἃ ; ᾿ ΩΝ ’ »" 

βεβοηϑηκότες γὰρ ἤδη ἤσαν ἐπὶ τὸ Αἰγίτιον, προσέβαλλον τοῖς 
᾽ , ᾿ - μ ῳ ᾽ Α - , » 

᾿Ιϑηναίοις καὶ τοῖς ξυμμάχοις καταϑέοντες ἀπὸ τῶν λόφων ἄλλοι 
᾿ ΒΥ ΄ ἂν ὖσ' ἢ 3. Ψ ; “-“ 3 , 

ἄλλοϑεν καὶ ἐσηκόντιζον, καὶ ὅτε μὲν ἐπίοι τὸ τῶν ᾿“ϑηναίων 
στρατόπεδον, ὑπεχώρουν, ἀναχωροῦσι δὲ ἐπέκειντο" καὶ ἦν ἐπὶ 

Α 

πολὺ τοιαύτη ἡ μάχη, διώξεις τε καὶ ὑπαγωγαί, ἐν οἷς ἀμφοτέροις 
σ Ἔ -» ᾿ ἥσσους ἦσαν͵ οἱ ᾿ϑηναῖοι. ΧΟΥΤΠ]. μέχρι μὲν οὖν οἱ τοξόται 

᾿ , ι , δ ὦ ᾿ πὰ ἢ Ύ - 4 ῳ Δ..." ἊΨ 
εἶχόν τε τὰ βέλη αὐτοῖς καὶ οἷοί τε ἤσαν χρῆσϑαι, οἱ δὲ ἀντεῖχον" 

ν ΚΝ 

ὙΨ-. 
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, 

τοξευόμενοι γὰρ οἱ «Αἰτωλοί, ἀνϑρωποι ψιλοί, ἀνεστέλλοντο" ἐπειδὴ 
» - , 3 ΄ ΝΕ. ᾿ , 4 ᾽ " 

δὲ τοῦ τε τοξάρχου ἀποϑανόντος οὗτοι διεσκεδάσϑησαν καὶ αὐτοὶ 

ἐκεχμήκεσαν [καὶ] ἐπὶ πολὺ τῷ αὐτῷ πόνῳ ξυνεχόμενοι οἵ τε 
» Α ᾿ Α ) σ ᾿Ὶ , " «Αἰτωλοὶ ἐνέκειντο καὶ ἐσηκόντιζον, οὕτω δὴ τραπόμενοι ἔφευγον, 

΄ Ἐ. 
καὶ ἐσπίπτοντες ἔς τε χαράδρας ἀνεχβάτους καὶ χωρία ὧν οὐκ 

Ὶ - - - 

ἦσαν ἔμπειροι διεφϑείροντο" καὶ γὰρ ὁ ἡγεμὼν αὐτοῖς τῶν ὁδῶν, 
΄ ν 

Χρόμων ὁ Μωσσήνιος, ἐτύγχανε τεϑνηκώς. 2. οἱ δὲ Αἰτωλοὶ 
ιἐσακοντίζοντες πολλοὺς μὲν αὐτοῦ ἐν τῇ τροπῇ κατὰ πόδας 

- Α 

ἰαἱΐροῦντες ἄνθρωποι ποδώκεις καὶ ψιλοὶ διέφϑειρον, τοὺς δὲ 

πλείους τῶν ὁδῶν ἁμαρτάνοντας καὶ ἐς τὴν ὕλην ἐσφερομένους, 
ὅϑεν διέξοδοι οὐκ ἦσαν, πῦρ κομισάμενοι περιεπίμπρασαν᾽ 8. πᾶσά 

τε ἰδέα κατέστη τῆς φυγῆς καὶ τοῦ ὀλέϑρου τῷ στρατοπέδῳ τῶν 
᾿ϑηναίων, μόλις τε ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν καὶ τὸν Οἰνεῶνα τῆς .4ο- 
κρίδος, ὅϑενπερ καὶ ὡρμήϑησαν, οἱ περιγενόμενοι κατέφυγον. 
4. ἀπέϑανον δὲ τῶν τε ξυμμάχων πολλοὶ καὶ αὐτῶν ᾿Α4 ϑηναίων 
ὁπλῖται περὶ εἴκοσι μάλιστα καὶ ἑκατόν, τοσοῦτοι μὲν τὸ πλῆϑος 

Δ. , ς δισου τ , Ἂ:. Φ 5 “ , - 
καὶ ἡλικία ἡ αὐτή οὗτοι βέλτιστοι δὴ ἄνδρες ἐν τῷ πολέμῳ τῷδε 

ἐκ τῆς ᾿4ϑηναίων πόλεως διεῳϑάρησαν. ὃ. ἀπέϑανε δὲ καὶ ὁ 
΄σ ᾿ - , ᾿ Α ε ’ὔ » Ὄ 

ἕτερος στρατηγὸς Προκλῆς. τοὺς δὲ νεχροὺς ὑποσπόνδους ἀνελό- 

μενοι παρὰ τῶν Αἰτωλῶν καὶ ἀναχωρήσαντες ἐς Ναύπακτον 
σ΄ Ε : 3 ΄ » Α 3 , ’ 
ὕστερον ἕς τὰς ᾿ϑήνας ταῖς ναυσὶν ἐκομίσϑησαν. Ζ]ημοσϑένης 

Α Α -" -" 

δὲ περὶ Ναύπακτον καὶ τὰ χωρία ταῦτα ὑπελείφϑη, τοῖς πεπραγ- 
μένοις φοβούμενος τοὺς ᾿4ϑηναίους. 

ΞΘ Α 

ΧΟΙΧ, Κατὰ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους καὶ οἱ περὶ Σικελίαν 

᾿Α΄ϑηναῖοι πλεύσαντες ἐς τὴν “Τοκρίδα ἐν ἀποβάσει τέ τινι τοὺς 
, - - ο 

προσβοηϑήσαντας “Ζοκρῶν ἐκράτησαν καὶ περιπόλιον αἱροῦσιν ὃ 
- - - 

ἦν ἐπὶ τῷ ““ληκι ποταμῷ. 
Ο. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ ϑέρους Αἰτωλοί, προπέμψαντες πρότερον ἔς 

᾿Ὶ 

τε Κόρινϑον καὶ ἐς “ακεδαίμονα πρέσβεις, Τόλοφόν τε τὸν Ὄφι- 
Ἁ -" 

ονέα, καὶ Βοριάδην τὸν Εὐρυτᾶνα, καὶ Τίσανδρον τὸν ᾿Απόδωτον, 
σ 

πείϑουσιν ὥστε σφίσι πέμψαι στρατιὰν ἐπὶ Ναύπακτον διὰ τὴν 
τῶν ᾿4΄ϑηναίων ἐπαγωγήν. 2. καὶ ἐξέπεμψαν “«Τακεδαιμόνιοι περὶ 

᾿ “-“ “ τὸ φϑινόπωρον τρισχιλίους ὁπλίτας τῶν ξυμμάχων. τούτων ἦσαν 
’ 39-: « ’, -" » - ΄ ; ’, 

πεντακόσιοι ἐξ Πρακλείας τῆς ἐν Τραχῖνι πόλεως τότε νεοχτίστου 
᾿ν ᾿ -" " 

οὔσης" Σπαρτιάτης δ᾽ ἦρχεν Εὐρύλοχος τῆς στρατιᾶς καὶ ξυνηκο- 
λούϑουν αὐτῷ Μακάριος καὶ Μενεδαῖος οἱ Σπαρτιᾶται. ΟἹ. ξυλ- 

8 
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’ ᾿Ὶ - 

λεγέντος δὲ τοῦ στρατεύματος ἐς 4ελφοὺς ἐπεκηρυκεύετο Εὐρύλοχος 
“Ἱοκροῖς τοῖς ᾿Οζόλαις" διὰ τούτων γὰρ ἡ ὁδὸς ἦν ἐς Ναύπακτον, 

Α σ - ᾿ , » 3 .« » ᾿ ’ 

καὶ ἅμα τῶν ᾿ϑηναίων ἐβούλετο ἀποστῆσαι αὐτούς. Ὡ, ξυνέ- 
᾿ , » “ον - “- » - ᾿Ὶ - 

πρᾶσσον δὲ μάλιστα αὐτῷ τῶν “Ἰοκχρῶν ᾿αἰμφισσῆς, διὰ τὸ τῶν 
, Ἂ ν κ᾿ “ 

Φωκέων ἔχϑος δεδιότες" καὶ αὐτοὶ πρῶτον δόντες ὁμήρους καὶ 

τοὺς ἄλλους ἔπεισαν δοῦναι φοβουμένους τὸν ἐπιόντα στρατόν, 
- ν μι} - 

πρῶτον μὲν οὖν τοὺς ὁμύρους αὐτοῖς Μυονέας, ταύτῃ γὰρ δυσεσβο- 
λώτατος ἡ «Τοκρίς, ἔπειτα ᾿Ιπνέας καὶ Μεσσαπίους καὶ Τριται- 

᾿ Ἅ, 

ἕας καὶ Χαλαίους καὶ Τολοφωνίους καὶ Ἡσσίους καὶ Οἰανϑέας. 
τ . Ψ: ᾿ » -»" 5' ΝΣ , ᾿ Ν 

οὗτοι καὶ ξυνεστράτευον πάντες. ᾿Ολπαῖοι δὲ ὁμήρους μὲν ἔδοσαν, 
3 , δ΄ ας: Ξ- 3, Τὰν ἜΠΟΣ . Ἂν ρι τ τ 
ἠκολούϑουν δὲ οὐ καὶ ὝὙαϊῖοι οὐκ ἔδοσαν ὁμήρους πρὶν αὐτῶν εἷ- 

λον κώμην Πόλιν ὄνομα ἔχουσαν. ΟἾ]. ἐπειδὴ δὲ παρεσκεύαστο 
πάντα καὶ τοὺς ὁμήρους κατέϑετο ἐς Κυτίνιον τὸ Ζωρικόν, ἐχώρει 

τῷ στρατῷ ἐπὶ τὴν Ναύπακτον διὰ τῶν “Ἰοκρῶν, καὶ πορευόμε- 
γος Οἰνεῶνα αἱρεῖ αὐτῶν καὶ Εὐπάλιον" οὐ γὰρ προσεχώρησαν. 

’ Ε] Σ; - ’ Ἁ «ε » Α σ » 

2. γενόμενοι δ᾽ ἐν τῇ ΝΝαυπακτίᾳ, καὶ οἱ Αἰτωλοὶ ἅμα ἤδη προσ- 
΄ -" ΝΥ ΄ 

βεβοηϑηκότες, ἐδήουν τὴν γῆν καὶ τὸ προάστειον, ἀτείχιστον ὅν, 
᾿ " ᾿ 

εἷλον" ἐπί τε ολύκρειον ἐλϑόντες τὴν Κορινϑίων μὲν ἀποικίαν 
-" Ἁ - 

᾿ϑηναίων δὲ ὑπήκοον αἱροῦσι. 3. 4Δημοσϑένης δὲ ὁ ᾿Αϑηναῖος, 
" . ᾿ς Ὁ Ἃ ος 4... 9 - 2 ᾽, ᾿ , 
ἔτι γὰρ ἐτύγχανεν ὧν μετὰ τὰ ἐκ τῆς «Αἰτωλίας περὶ Ναύπακτον, 

" - Α - 

προαισϑόμενος τοῦ στρατοῦ καὶ δείσας περὶ αὐτῆς, ἐλϑὼν πείϑει 
9 [Ξ- - ᾿ ᾿ ᾽ “- , ΕΣ , 
᾿ καρνᾶνας, χαλεπῶς διὰ τὴν ἐκ τῆς ““ευκάδος ἀναχώρησιν, βοη- 

- , - Ἁ - - 

ϑῆσαι Ναυπάκτῳ. 4. καὶ πέμπουσι μετ αὐτοῦ ἐπὶ τῶν νεῶν χι- 
᾿ « ΄ « 3 ’ ; ι ἢ ᾿ ἡ Α 

λίους ὁπλίτας, οἱ ἐσελϑόντες περιεποίησαν τὸ χωρίον. δεινὸν γὰρ 
- Α - 

ἦν μὴ μεγάλου ὄντος τοῦ τείχους, ὀλίγων δὲ τῶν ἀμυνομένων, οὐκ 
ΠῚ] ’ τ ΤῊΣ ᾿ Α « ᾽ ᾽ - « " Η 

ἀντίσχωσιν. ὅ. Εὐρύλοχος δὲ καὶ οἱ μὲ αὐτοῦ ὡς ἤσϑοντο τὴν 
, » -» πὸ ΩῚ ᾿" ’ , « " Ε) 

στρατιὰν ἐσεληλυϑυῖαν, καὶ ἀδύνατον ὃν τὴν πόλιν βίᾳ ἑλεῖν, ἀνε- 

χώρησαν, οὐκ ἐπὶ Πελοποννήσου, ἀλλ᾽ ἐς τὴν «Αἰολίδα τὴν νῦν 
,ὔ - , - ξ. Α ’ “} Ἁ 

καλουμένην Καλυδῶνα καὶ Πλευρῶνα καὶ ἐς τὰ ταύτῃ χωρία και 

ἐς Πρόσχιον τῆς «Αἰτωλίας. Θ. οἱ γὰρ ᾿μπρακιῶται, ἐλϑόντες 
᾿ » ’ , σ " » ταῖν - 

πρὸς αὐτούς, πείϑουσιν ὥστε μετὰ σφῶν “ἤργει τε τῷ ᾿Α'μφιλοχικῷ 
 ,.5 ’, ἔφ ὍΣ » - ὙῚ , ΄ λέ καὶ ᾿Αἰμφιλοχίᾳ τῇ ἄλλῃ ἐπιχειρῆσαι, καὶ ᾿Αἰκαρνανίᾳ ἅμα, λέγον- 

ν' “- ’ 

τες ὅτι ἢν τούτων κρατήσωσι, πᾶν τὸ ᾿Ηπειρωτικὸν «Τακεδαιμονί- 
, ΟΥ̓ ᾿ ᾿ ΙῚ 

οιἰς ξύμμαχον καϑεστήξει. 7. καὶ ὁ μὲν Εὐρύλοχος πεισϑεῖς καὶ 
Α - - Ἀ ᾿ ΄ ’ 

τοὺς Αἰτωλοὺς ἀφεὶς ἡσύχαζε τῷ στρατῷ περὶ τοὺς χώρους τοῦ' 



-» 

ἘΤΗ ΤΠΛΟΛΡΕΘΕΣΕ ὉΕΤΥ͂. 171 

" ας κ ΄ 3 ’ κ᾿ " ψ τους, ἕως τοῖς αἰμπρακιώταις ἐκστρατευσαμένοις περὶ τὸ ΄Αργος 
δέοι βοηϑεῖν. καὶ τὸ ϑέρος ἐτελεύτα. 

3 - - - , 

ΟΠΙῚ. Οἱ δ᾽ ἐν τῇ Σικελίᾳ ᾿ΑΙϑηναῖοι τοῦ ἐπιγιγνομένου χει- 
-" ΄ -" ν᾿ - 

μῶτος ἐπελϑόντες μετὰ τῶν Ἑλλήνων ξυμμάχων καὶ ὅσοι “Σικελῶν 
; » 3 

κατὰ κράτος ἀρχόμενοι ὑπὸ Συρακοσίων καὶ ξύμμαχοι ὄντες ἀπο- 
-“ ᾿γ ; 

στάντες αὐτοῖς ἀπὸ Συρακοσίων ξυνεπολέμουν, ἐπὶ Ἴνησσαν τὸ 
ἸΑ ’ Σικελικὸν πόλισμα, οὗ τὴν ᾿ἀχρόπολιν Συρακόσιοι εἶχον, προσέβα- 

Ἁ « » 2 ; « - Ε] ἶ, » Ἁ - τὰ “ 

λον" καὶ ὡς οὐκ ἐδύναντο ἑλεῖν, ἀπήεσαν. 2. ἐν δὲ τῇ ἀναχωρήσει 
« ’ Ε] , - [2 ᾽ - » ’ ΗΝ ὑστέροις ᾿41ϑηναίων τοῖς ξυμμάχοις ἀναχωροῦσιν ἐπιτίϑενται οἱ ἐκ 

- ’ 

τοῦ τειχίσματος Συραχύσιοι, καὶ προσπεσόντες τρέπουσί τὲ μέρος 
- - Α ν “- 

τι τοῦ στρατοῦ καὶ ἀπέκτειναν οὐκ ὀλίγους. 8. καὶ μετὰ τοῦτο 
- - » Α , 

ἀπὸ τῶν νεῶν ὁ «“ἄχης καὶ οἱ ᾿4Ιϑηναῖοι ἐς τὴν “Ἰοκρίδα ἀποβά- 
-» ᾿) 

σεις τινὰς ποιησάμενοι κατὰ τὸν Καικῖνον ποταμόν, τοὺς προσ- 
-" - κ ’ “«. ; «ς 

βοηϑοῦντας “οκρῶν μετὰ Προξένου τοῦ Καπάτωνος, ὡς τριακο- 

σίους, μάχῃ ἐκράτησαν, καὶ ὅπλα λαβόντες ἀπεχώρησαν. 
ΟΙΥ. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ χειμῶνος καὶ 4ῆλον ἐκάϑηραν ᾿“1ϑηναῖοι 

μ , 

κατὰ χρησμὸν δή τινα. ἐκάϑηρε μὲν γὰρ καὶ Πεισίστρατος ὁ τύ- 
σ - - 

ραννος πρότερον αὐτήν, οὐχ ἅπασαν, ἀλλ᾽ ὅσον ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ 
ἐφεωρᾶτο τῆς νήσου" τότε δὲ πᾶσα ἐκαϑάρϑη τοιῷδε τρόπῳ. 

- σ τ » 

2. ϑῆκαι ὅσαι ἦσαν τῶν τεϑνεώτων ἐν 4ήλῳ, πάσας ἀνεῖλον, καὶ 
τὸ λοιπὸν προεῖπον μήτε ἐναποϑνήσκειν ἐν τῇ νήσῳ μήτε ἐντίκτειν, 
ἀλλ᾽ ἐς τὴν ἹΡήνειαν διακομίζεσϑαι. ἀπέχει δὲ ἡ Ῥήνεια τῆς Δήλου 

σ »ὴ ν , [ ’ ᾿ 5 , ᾿ 

οὑτῶς ὑλίγον ὥστε Πολυκράτης ὃ Σαμίων τύραννος, ἰσχύσας τινὰ 

χρόνον ναυτικῷ καὶ τῶν τὲ ἄλλων νήσων ἄρξας καὶ τὴν Ῥήνειαν 
ἑλών, ἀνέϑηκε τῷ ᾿Απόλλωνι τῷ 4ηλίῳ ἁλύσει δήσας πρὸς τὴν 

- Α “- 

Ζῆλον. καὶ τὴν πεντετηρίδα τότε πρῶτον μετὰ τὴν κάϑαρσιν 
» ’ 4:.:9 - " ΄, “ ’ ν " ͵ 

ἐποίησαν οἱ ᾿αΑϑηναῖοι, τὰ 4ήλια. ὅ. ἦν δέ ποτε καὶ τὸ πάλαι 
’ ’ ΄ἂὖ ᾿Ὶ -" - 5 ’ Α ’ 

μεγάλη ξύνοδος ἐς τὴν Ζῆλον τῶν ᾿Ιώνων τε καὶ περιχτιόνων νη- 

σιωτῶν᾽" ξύν τε γὰρ γυναιξὶ καὶ παισὶν ἐθεώρουν, ὥσπερ νῦν ἐς τὰ 

᾿Ἐφέσια Ἴωνες, καὶ ἀγὼν ἐποιεῖτο αὐτόϑι καὶ γυμνικὸς καὶ μου- 
΄ ΄ 3. ὦ ε , - » ’ σ 

σικός, χορούς τε ἀνῆγον αἱ πόλεις. 4. δηλοῖ δὲ μάλιστα Ὅμηρος 
΄ “- - » σ ΄ 

ὅτι τοιαῦτα ἦν ἐν τοῖς ἔπεσι τοῖσδε, ἅ ἐστιν ἐκ προοιμίου ᾿“41πόλ- 
λωνος" 

΄ ᾿ -" 

ἀλλ ὅτε Δήλῳ, Φοῖβε, μάλιστά γε ϑυμὸν ἐτέρῳϑης, 
ἔνϑα τοι ἑλκεχίτωνες ᾿Ιάονες ἠγερέϑονται 
σὺν σφοῖσιν τεκέεσσι γυναιξί τὲ σὴν ἐς ἀγυιάν" 
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» ᾿ Αι» 4 οἰωΡ βνς, "8. “« 

ἔνϑα σὲ πυγμαχίῃ τε καὶ ὀρχηστυῖ καὶ ἀοιδῇ 
μνησάμενοι τέρπουσιν, ὅταν καϑέσωσιν ἀγῶνα. 

ὅδ. ὅτι δὲ καὶ μουσικῆς ἀγὼν ἦν καὶ ἀγωνιούμενοι ἐφοίτων ἐν μ“ ΄ Ἶ Ἢ 
-ὕ ἂν ν ρι ὦ 3 - 3 “ ’, ᾿ . Α 

τοῖσδε αὖ δηλοῖ, ἃ ἐστιν ἐκ τοῦ αὑτοῦ προοιμίου. τὸν γὰρ ΖΙηλιακον 

χορὸν τῶν γυναικῶν ὑμνήσας ἐτελεύτα τοῦ ἐπαίνου ἐς τάδε τὰ ἔπη 
ἐν οἷς καὶ ἑαυτοῦ ἐπεμνήσϑη" 

ἀλλ ἄγεϑ᾽, ἱλήκοι μὲν ᾿“΄πόλλων ᾿“ρτέμιδι ξύν, 
χαίρετε δ᾽ ὑμεῖς πᾶσαι. ἐμεῖο δὲ καὶ μετόπισϑε 

’ Ε] ΄ [ἐ ’ 3 ’» 3 ’ 

μνήσασϑ', ὁπποτὲ κὲν τις ἐπιχϑονίων ἀνϑρώπων 

ἐνθάδ᾽ ἀνείρηται ταλαπείριος ἄλλος ἐπελϑών᾽" 
5 - ΄, Ψ Δ, 5..." σ Σ - 
4 χοῦραι, τίς δ᾽ ὕμμιν ἀνὴρ ἥδιστος ἀοιδῶν 
» ᾿ » Ἁ ; , , 

ἐνθάδε πωλεῖται καὶ τέῳ τέρπεσϑε μαλιστα; 
« - ᾽ν Ψ “ « , 41:9 , 
ὑμεῖς δ᾽ εὑ μάλα πᾶσαι ὑποχρινασϑ' εὐφήμως" 

Τυφλὸς ἀνήρ, οἰκεῖ δὲ Χίῳ ἐνὶ παιπαλοέσσῃ. 
0. τοσαῦτα μὲν Ὅμηρος ἐτεχμηρίωσεν ὅτι ἣν καὶ τὸ πάλαι μεγάλη 

; Α « Α 2 .« 4 Ξ σ Α 3 Ἁ ν «ε 

ξύγοδος καὶ δορτὴ ἕν τῇ Ζήλῳ" ὕστερον δὲ τοὺς μὲν χοροὺς οἱ 
- Α ε.9ὃ, -»Ἢ θα “« " ΝΥ Ἁ Α Α 

γησιῶται καὶ οἱ ᾿ϑηναῖοι μεϑ' ἱερῶν ἔπεμπον, τὰ δὰ περὶ τοὺς 
5 -« Ν , »" ’ ε ν “ῳὮ « ϑ'ὡς δ' ν 8 

ἀγῶνας καὶ τὰ πλεῖστα κατελύϑη ὑπὸ ξυμφορῶν, ὡς εἰκός, πρὶν δὴ 
- - :: " Δ 

οἱ ᾿ϑηναῖοι τότε τὸν ἀγῶνα ἐποίησαν καὶ ἱπποδρομίας, ὃ πρότε- ἕ : 
ρον οὐκ ἦν. 

-» » »- »- σ΄ 

ΟΥ̓. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ χειμῶνος ᾿“΄μπρακιῶται, ὥσπερ ὑποσχόμε- 
νοι Εὐρυλόχῳ τὴν στρατιὰν κατέσχον, ἐκστρατεύονται ἐπὶ "άργος τὸ 
Ε " , « ’ λι9 , Ε ᾿ 3 ’ 

᾿Αμφιλοχικὸν τρισχιλίοις ὁπλίταις, καὶ ἐσβαλόντες ἐς τὴν ᾿Αργείαν 
Ψ » - ϑ. ΄ » ᾿Ὶ "" - 

καταλαμβάνουσιν Ολπας, τεῖχος ἔπι λόφου ἰσχυρὸν πρὸς τῇ ϑα- 

λάσσῃ, ὅ ποτε ᾿καρνᾶνες τειχισάμενοι κοινῷ δικαστηρίῳ ἐχρῶντο" 
᾽ , δια: ἃ φὐξδν Ὁ ’ ΄ 5 ’ Ἀ κον , Α 

ἀπέχει δὲ ἀπὸ τῆς ᾿Αργείων πόλεως, ἐπιϑαλασσίας οὔσης, πέντε καὶ 
» ’ « Δ; - ε ΕῚ » 

εἴχοσι σταδίους μάλιστα. 2. οἱ δὲ ᾿Ακαρνᾶνες οἱ μὲν ἐς "Ζργος 
͵ Νοῦν. ἃ , 5» ΄ - ’ « - 

ξυνεβοήϑουν, οἱ δὲ τῆς ᾿αἰμφιλοχίας ἐν τούτῳ τῷ χωρίῳ ὃ Κρῆναι 
ἣν , ᾿ ᾿ ᾽ , , “ 

καλεῖται, φυλάσσοντες τοὺς μετὰ Ευρυλόχου Πελοποννησίους μὴ 

λάϑωσι πρὸς τοὺς ᾿ΑΙἰμπρακιώτας διελϑόντες, ἐστρατοπεδεύσαντο. 
9. πέμπουσι δὲ καὶ ἐπὶ Ζημοσϑένην τὸν ἐς τὴν «Αἰτωλίαν ᾿4ϑη- 

Α 

γαίων στρατηγήσαντα, ὅπως σφίσιν ἡγεμὼν γίγνηται, καὶ ἐπὶ τὰς 
" -΄.,ν»}ἦ , “Ἦν ᾿ , ᾿ ἘΚ 

εἴκοσι ναῦς ᾿“ϑηναίων αἵ ἔτυχον περὶ Πελοπόννησον οὐσαι, ὧν ἢρ- 
ΕῚ Ω « ω δ “« ιν ’ 

χὲν ᾿Αριστοτέλης τὲ ὁ Τιμοχράτους καὶ ᾿Ἱεροφῶν ὁ ᾿“ντιμνήστου. 

ΛΑ. ἀπέστειλαν δὲ καὶ ἄγγελον οἱ περὶ τὰς θλπας ᾿ΑΙ μπρακιῶται 
5» ᾿Ὶ ’ τ , - ’ ’ Α « 

ἐς τὴν πόλιν κελεύοντες σφίσι βοηϑεῖν πανδημεί, δεδιότες μὴ οἱ 
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μετ Εὐρυλόχου οὐ δύνωνται διελϑεῖν τοὺς ᾿“΄καρνᾶνας καὶ σφίσιν 
ἢ μονωϑεῖσιν ἡ μάχη γένηται ἢ ἀναχωρεῖν βουλομένοις οὐκ ἦ ἀσφα- 
λές. ΟΥ̓Ἱ. οἱ μὲν οὖν μετ Εὐρυλόχου Πελοποννήσιοι ὡς ἴσϑον- 

᾿Ὶ Ἔπν" δδ 3 , σ " 5 - το τοὺς ἐν [Ὅλπαις ᾿Αἰμπρακιώτας ἥκοντας, ἄραντες ἐκ τοῦ Προ- 
, 5» ’ " “ Ἁ [ἢ ᾿Ὶ 3 - 5 ’ 

σχίου ἐβοήϑουν κατὰ τάχος, καὶ διαβάντες τὸν ᾿““'Ιχελῷον ἐχώρουν 

δι’ ᾿Α'καρνανίας,. οὔσης ἐρήμου διὰ τὴν ἐς ΄Αργος βοήϑειαν, ἐν 
δεξιᾷ μὲν ἔχοντες τὴν Στρατίων πόλιν καὶ τὴν φρουρὰν αὐτῶν, 
ἐν ἀριστερᾷ δὲ τὴν ἄλλην ᾿Αἰκαρνανίαν. 2. καὶ διελϑόντες τὴν 
Στρατίων γῆν ἐχώρουν διὰ τῆς Φυτίας καὶ αὖϑις Μεδεῶνος παρ᾽ 
᾿ " ᾿ , Ἁ ᾽ ’ “- » ’ ᾽ , 

ἔσχατα, ἔπειτα διὰ «“ιμναίας " καὶ ἐπέβησαν τῆς ᾿“΄γραίων, οὐκέτι 

᾿Ακαρνανίας, φιλίας δὲ σφίσι. 8. λαβόμενοι δὲ τοῦ Θυάμου ὕρους, 
σ » » - 5 ’ » Εὺ - Ψ ’ 5 Ἁ 3 2 

ὃ ἐστιν ἀγροῖκον, ἐχώρουν δι᾿ αὐτοῦ καὶ κατέβησαν ἐς τὴν ᾿“Ιργείαν 
- ᾿ 

νυχτὸς ἤδη, καὶ διεξελϑόντες μεταξὺ τῆς τε ᾿“Ιργείων πόλεως καὶ 
Ὁ) ἀπ ητ νυν. ὦ Ε ᾿ τ» κ ’ μὰ τῆς ἐπὶ Κρήναις ᾿Ακαρνάνων φυλακῆς ἔλαϑον καὶ προσέμιξαν τοῖς 

ἐν Ὅλπαις ᾿ΑΙμπρακιώταις. ΟΥ̓ΠΠ. γενόμενοι δὲ ἀϑρόοι ἅμα τῇ 
Ὁ ἵν ΦῈΑ Α ᾿ , Ἁ ’ 

ἡμέρᾳ καϑίζουσιν ἐπὶ τὴν Μητρόπολιν καλουμένην καὶ στρατόπε- 

δον ἐποιήσαντο. ᾿“4ϑηναῖοι δὲ ταῖς εἴκοσι ναυσὶν οὐ πολλῷ ὕστε- 
0ο» παραγίγνονται ἐς τὸν ᾿Ιμπρακικὸν κόλπον βοηθοῦντες τοῖς 
᾿“ργείοις, καὶ “ημοσϑένης Μεσσηνίων μὲν ἔχων διακοσίους ὁπλί- 

ἐ- Α μ ᾿ 2 ’ Α « Ἁ - Α 

τας, ἑξήκοντα δὲ τοξότας ᾿“ϑηναίων. 2. καὶ αἱ μὲν νῆες περὶ 
τὰς Ὄλπας τὸν λόφον ἐκ ϑαλάσσης ἐφώρμουν" οἱ δὲ ᾿“καρνᾶ- 

᾿ς ἸΨΕ) ’ ΡΣ ’ « Ἁ ’ [- Α πὸ - 

γες καὶ ᾿“ἠμφιλόχων ὀλίγοι, οἱ γὰρ πλείους ὑπὸ ᾿“Τμπρακιωτῶν 
ἢ ω 

βίᾳ κατείχοντο, ἐς τὸ ".““4ργος ἤδη ξυνεληλυϑότες παρεσκευάζοντο 

ὡς μαχούμενοι τοῖς ἐναντίοις, καὶ ἡγεμόνα τοῦ παντὸς ξυμμαχικοῦ 
αἱροῦνται Ζημοσϑένη μετὰ τῶν σφετέρων στρατηγῶν. 8. ὁ δὲ 
προσαγαγὼν ἐγγὺς τῆς Γθλπης ἐστρατοπεδεύσατο" χαράδρα δ᾽ αὖ- 
τοὺς μεγάλη διεῖργε. καὶ ἡμέρας μὲν πέντε ἡσύχαζον, τῇ δ᾽ ἕκτῃ 
ἐτάσσοντο ἀμφότεροι ὡς ἐς μάχην. καὶ μεῖζον γὰρ ἐγένετο καὶ 

, Α - ’ ’ « ’ , 

περιέσχε τὸ τῶν Πελοποννησίων στρατόπεδον, ὃ 4 ημοσϑενης δεί- 
ν “« » 5 ε [ὦ ᾿» κ ’ «ε ’ 

σας μὴ κυκλωοϑῇ λοχίζει ἐς ὁδὸν τινα κοίλην καὶ λοχμώδη ὁπλίτας 

καὶ ψιλοὺς ξυναμφοτέρους ἐς τετρακοσίους, ὅπως κατὰ τὸ ὑπερέ- 
χον τῶν ἐναντίων ἐν τῇ ξυνόδῳ αὐτῇ ἐξαναστάντες οὗτοι κατὰ 

γώτου γίγνωνται. 4. ἐπεὶ δὲ παρεσκεύαστο ἀμφοτέροις, ἤεσαν ἐς 
Ξ ’ Α Α " , » " ’ Ν 

χεῖρας, 4“ημοσϑένης μὲν τὸ δεξιὸν κέρας ἔχων μετὰ εσσηνίων καὶ 

᾿Αϑηναίων ὀλίγων" τὸ δὲ ἄλλο ᾿ ΑΙἰκαρνᾶνες ὡς ἕκαστοι τεταγμένοι 
ἐπεῖχον καὶ ᾿“ἀἠμφιλόχων οἱ παρόντες ἀκοντισταί. Πελοποννήσιοι 
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εἶ - ἣν δὲ καὶ ᾿“΄Ιμπρακιῶται ἀναμὶξ τεταγμένοι πλὴν Μαντινέων" οὗτοι 
4. Ἢ »“ 59 , “ ἃ νιυτδι , " " ᾽ , 

δὲ ἐν τῷ εὐωνύμῳ μᾶλλον καὶ οὐ τὸ κερας ἄκρον ἔχοντες ἄϑροοι 
σ΄. » 5 -} ᾽ " Ἶ Ἁ τ Ἷ Ἁ « ΕῚ ΕῚ - 

ἦσαν, ἀλλ᾿ Εὐρύλοχος ἔσχατον εἶχε τὸ εὐώνυμον καὶ οἱ μετ αὐτοῦ, 

κατὰ Μεσσηνίους καὶ Δημοσϑένην. ΟΥ̓́ΠΙ. ὡς δ᾽ ἐν χερσὶν ἤδη 
ὄντες περιέσχον τῷ κέρᾳ οἱ Πελοποννήσιοι καὶ ἐκυχλοῦντο τὸ δε- 
ξιὸν τῶν ἐναντίων, οἱ ἐκ τῆς ἐνέδρας ᾿““καρνᾶνες ἐπιγενόμενοι 

-» σ 
αὐτοῖς κατὰ νώτου προσπίπτουσί τε καὶ τρέπουσιν, ὥστε μήτε ἐς 
ἀλκὴν ὑπομεῖναι φοβηϑέντας τὲ ἐς φυγὴν καὶ τὸ πλέον τοῦ στρα- 

- ΄ να 

τεύματος καταστῆσαι" ἐπειδὴ γὰρ εἶδον τὸ κατ Εὐρύλοχον καὶ ὃ 
᾿ “ ς ’ “- “- 5» “ ᾿ ε 

κράτιστον ἣν διαφϑειρόμενον, πολλῷ μᾶλλον ἑφοβοῦντο. καὶ οἱ 

Μεσσήνιοι, ὄντες ταύτῃ μετὰ τοῦ Ζ4ημοσϑένους, τὸ πολὺ τοῦ ἔργου 
ἐξῆλϑον. 2. οἱ δὲ ᾿Αἠμπρακιῶται καὶ οἱ κατὰ τὸ δεξιὸν κέρας 
ἀν» ᾿ ἘΜ ᾿ , « ιν Ε , Α ᾿ 
ἐνίκων τὸ καϑ' ἑαυτοὺς καὶ πρὸς τὸ "“4ργος ἀπεδίωξαν" καὶ γὰρ 
μαχιμώτατοι τῶν περὶ ἐκεῖνα τὰ χωρία τυγχάνουσιν ὄντες. 8. 
᾽ ᾿ 3} δ᾽ ἢ ᾿ ᾿ [ ν 4 κὰν 

ἐπαναχωροῦντες δὲ ὡς δώρων τὸ πλέον νενικημένον καὶ οἱ ἄλλοι 

᾿ΑἸκαρνᾶνες σφίσι προσέκειντο, χαλεπῶς διεσώζοντο ἐς τὰς "Ολ- 
Α Ά, - 

πας, καὶ πολλοὶ ἀπέϑανον αὐτῶν, ἀτάχτως καὶ οὐδενὶ κόσμῳ 
ΔῈ ἢ 

προσπίπτοντες πλὴν Μαντινέων" οὗτοι δὲ μάλιστα ξυντεταγμένοι 
παντὸς τοῦ στρατοῦ ἀνεχώρησαν. καὶ ἡ μὲν μάχη ἐτελεύτα ἕως 
ὀψέ. 

-" Ἁ - - 

ΟΙΧ. Μενεδαῖος δὲ τῇ ὑστεραίᾳ Εὐρυλόχου τεϑνεῶτος καὶ 
Μακαρίου αὐτὸς παρειληφὼς τὴν ἀρχὴν καὶ ἀπορῶν μεγάλης ἥσ- 

σ - 

σῆς γεγενημένης ὅτῳ τρόπῳ ἢ μένων πολιορκήσεται ἔκ τὲ γῆς καὶ 
ἐκ ϑαλάσσης ταῖς ᾿Α΄ττικαῖς ναυσὶν ἀποκεκλῃμένος, ἢ καὶ ἀναχω- 

- ΄ νι - 

ρῶν διασωϑήσεται, προσφέρει λόγον περὶ σπονδῶν καὶ ἀναχωρή- 
σεως 4ημοσϑένει καὶ τοῖς ᾿Αἰκαρνάνων στρατηγοῖς, καὶ περὶ νεκρῶν 

ν -»" 

ἅμα ἀναιρέσεως. Ὡ. οἱ δὲ νεχροὺς μὲν ἀπέδοσαν καὶ τροπαῖον 
᾿Ὶ - ΄ 

αὐτοὶ ἔστησαν καὶ τοὺς ἑαυτῶν τριακοσίους μάλιστα ἀποϑανόντας 
Α -" -" 

ἀνείλοντο" ἀναχώρησιν δὲ ἐκ μὲν τοῦ προφανοῦς οὐκ ἐσπείσαντο 
ἅπασι, κρύφα δὲ 4Δημοσϑένης μετὰ τῶν ξυστρατηγῶν ᾿Ακαρνάνων 

-" Α » 

σπένδονται Πῆαντινεῦσι καὶ ΜῆἭεενεδαίῳ καὶ τοῖς ἄλλοις ἄρχουσι 
- ΔυινΨ -" 

τῶν Πελοποννησίων καὶ ὅσοι αὐτῶν ἦσαν ἀξιολογώτατοι ἀποχω- 
ρεῖν κατὰ τάχος, βουλόμενος ψιλῶσαι τοὺς ᾿αΑμπρακιώτας τε καὶ 

Α ; » , Ἑ τ , Α ’ Α 

τὸν μισϑοφόρον ὄχλον τὸν ξενικόν, μάλιστα δὲ “ακεδαιμονίους καὶ 

ΤΠελοποννησίους διαβαλεῖν ἐς τοὺς ἐκείνῃ χρήζων Ἕλληνας ὡς κα- 

ταπροδόντες τὸ ἑαυτῶν προὐργιαίτερον ἐποιήσαντο. 8. καὶ οἱ μὲν 

τὰ 
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’ 4 » »μ ν Α , » σ ΒΑ αὰ 

τοὺς τὲ νεχροὺς ἀνείλοντο καὶ διὰ τάχους ἔϑαπτον, ὥσπερ ὑπῆρχε, 

καὶ τὴν ἀποχώρησιν κρύφα οἷς ἐδέδοτο ἐπεβούλευον. ΟΧ. τῷ δὲ 
Δημοσϑένει καὶ τοῖς ᾿Αἰκαρνᾶσιν ἀγγέλλεται τοὺς ᾿Αμπρακιώτας 
τοὺς ἐκ τῆς πόλεως πανδημεὶ κατὰ τὴν πρώτην ἐκ τῶν ᾿Ολπῶν 
ἀγγελίαν ἐπιβοηϑεῖν διὰ τῶν ᾿Αμφιλόχων, βουλομένους τοῖς ἐν ΓὌΟλ- 
παις ξυμμῖξαι, εἰδότας οὐδὲν τῶν γεγενημένων. 2. καὶ πέμπει εὐθὺς 
τοῦ στρατοῦ μέρος τι τὰς ὁδοὺς προλοχιοῦντας καὶ τὰ καρτερὰ 
προχαταληψομένους, καὶ τῇ ἄλλῃ στρατιᾷ ἅμα παρεσκευάζετο 
βοηθεῖν ἐπ αὐτούς. ΟΧΙ. ἐν τούτῳ δ᾽ οἱ Μαντινῆς καὶ οἷς 
νΝ ; ν᾽ Α Ἁ ᾽ Α 5. 

ἔσπειστο πρόφασιν ἔπι λαχανισμὸν καὶ φρυγάνων ξυλλογὴν ἐξελ- 
ϑόντες ὑπαπύήεσαν κατ ὀλίγους, ἅμα ξυλλέγοντες ἐφ ἃ ἐξῆλϑον 
δῆϑεν" προκεχωρηχότες δὲ ἤδη ἄποϑεν τῆς ὌΟλπης ϑᾶσσον ἀπεχώ- 

« 3. τἣ -« Α ς Κ΄ Ὁ ᾿ κῚ ΄ σ 

ρουν. 2. οἱ δ᾽ ᾿“μπρακιῶται καὶ οἱ ἄλλοι, ὁσοι μὲν ἐτύγχανον οὔ- 

τως ἀϑρόοι ξυνελϑόντες, ὡς ἔγνωσαν ἀπιόντας, ὥρμησαν καὶ αὐτοὶ 
καὶ ἔϑεον δρόμῳ, ἐπικαταλαβεῖν βουλόμενοι. ὃ. οἱ δὲ ᾿Ακαρνᾶνες 
τὸ μὲν πρῶτον καὶ πάντας ἐνόμισαν ἀπιέναι ἀσπόνδους ὁμοίως, καὶ 
τοὺς Πελοποννησίους ἐπεδίωκον" καί τινας αὐτῶν τῶν στρατηγῶν 
κωλύοντας καὶ φάσκοντας ἐσπεῖσϑαι αὐτοῖς ἠκόντισέ τις, νομίσας 
καταπροδίδοσϑαι σφᾶς" ἔπειτα μέντοι τοὺς μὲν Μαντινέας καὶ 

᾿ , 3 ’ 3 . ἡ Ἱ ’ " 

τοὺς ΠΙελοποννησίους ἀφίεσαν, τοὺς δ᾽ ᾿“Ἰμπρακιώτας ἔκτεινον. 
4 δ « δι Ψ 4' ““» "» 2 ’, ’, Ε » 

. καὶ ἣν πολλὴ ἔρις καὶ ἄγνοια εἴτε ᾿΄μπρακιώτης τίς ἐστιν εἰἴτξ 

Πελοποννήσιος. καὶ ἐς διακοσίους μέν τινας αὐτῶν ἀπέκτειναν᾽ οἱ 
δ᾽ ἄλλοι διέφυγον ἐς τὴν ᾿“4γραΐδα ὅμορον οὖσαν, καὶ Σαλύνϑιος 

» Α Ἅ , ΄« 2 ᾽, " ἍἋ «ς " 

αὐτοὺς ὁ βασιλεὺς τῶν ᾽.“4γραίων φίλος ὧν ὑπεδέξατο. 

ΟΧΠΙ. Οἱ δ᾽ ἐκ τῆς πόλεως ᾿“ἰμπρακιῶται ἀφικνοῦνται ἐπὶ 
Α 

᾿Ιδομένην. ἐστὸν δὲ δύο λόφω ἡ ̓ Ιδομένη ὑψηλώ" τούτοιν τὸν μὲν 
μείζω νυκτὸς ἐπιγενομένης οἱ προαποσταλέντες ὑπὸ τοῦ 4ημοσϑέ- 
γους ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου ἔλαϑόν τε καὶ ἔφϑασαν προκαταλα- 

βόντες, τὸν δ᾽ ἐλάσσω ἔτυχον οἱ ᾽“μπρακιῶται προαναβάντες, καὶ 
5. 7) ε Ἁ , ’ » ΄ Ν . ᾿ 

ηὐλίσαντο. ὦ. ὁ δὲ 4ημοσϑένης δειπνήσας ἐχώρει, καὶ τὸ ἄλλο 

στράτευμα ἀπὸ ἑσπέρας εὐϑύς, αὐτὸς μὲν τὸ ἥμισυ ἔχων ἐπὶ τῆς 
ἐσβολῆς, τὸ δ᾽ ἄλλο διὰ τῶν ᾿“μφιλοχικῶν ὀρῶν. 83. καὶ ἅμα ὅρ- 
ϑρῳ ἐπιπίπτει τοῖς ᾿““μπρακιώταις ἔτι ἐν ταῖς εὐναῖς καὶ οὐ προ- 
ῃησϑημένοις τὰ γεγενημένα, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον νομίσασι τοὺς ἑαυτῶν 

Α .} Α ᾽ ’ » ἢ ε 

εἶναι" 4. καὶ γὰρ τοὺς Μεσσηνίους πρώτους ἐπίτηδες ὁ 4;ημο- 
1 - 

σϑέγης προὔταξε, καὶ προσαγορεύειν ἐκέλευε, Δωρίδα τε γλῶσσαν 
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ς». Α -»-"Ὕ ’ , ; σ Α 4 τ 

ἱέντας καὶ τοῖς προφύλαξι πίστιν παρεχομένους, ἅμα δὲ καὶ οὗ 
καϑορωμένους τῇ ὄψει νυκτὸς ἔτι οὔσης. ὅ. ὡς οὖν ἐπέπεσε τῷ 

- ν - 

στρατεύματι αὐτῶν, τρέπουσι, καὶ τοὺς μὲν πολλοὺς αὐτοῦ διέ- 
Α 

φϑειραν, οἱ δὲ λοιποὶ κατὰ τὰ ὄρη ἐς φυγὴν ὥρμησαν. 0. προκα- 
᾿ Ὶ - « - Ἔν - Α 5 , 5» 

τειλημμένων δὲ τῶν ὁδῶν, καὶ ἅμα τῶν μὲν ᾿ἠμφιλόχων ἐμπείρων» 
» - - - ν - ἘΞ . 

ὄντων τῆς ἑαυτῶν γῆς καὶ ψιλῶν πρὸς ὁπλίτας, τῶν δὲ ἀπείρων 
σ 

καὶ ἀνεπιστημόνων ὅπη τράπονται, ἐσπίπτοντες ἔς τε χαράδρας 
Ἁ - 

καὶ τὰς προλελοχισμένας ἐνέδρας διεφϑείροντο. 7. καὶ ἐς πᾶσαν 
ἰδέαν χωρήσαντες τῆς φυγῆς ἐτράποντό τινες καὶ ἐς τὴν ϑάλασ- 

Ἁ - 

σαν οὐ πολὺ ἀπέχουσαν, καὶ ὡς εἶδον τὰς ᾿«Αττικὰς ναῦς παρα- 
σ - - ΄ 

πλεούσας ἅμα τοῦ ἔργου τῇ ξυντυχίᾳ, προσένευσαν, ἡγησάμενοι ἐν 
τῷ αὐτίκα φόβῳ κρεῖσσον εἶναι σφίσιν ὑπὸ τῶν ἐν ταῖς ναυσίν, εἰ 

ἊΣ - ᾿ - 
δεῖ, διαφϑαρῆναι ἢ ὑπὸ τῶν βαρβάρων καὶ ἐχϑίστων ᾿«“μφιλόχων. 

Α . - ’ 

8. οἱ μὲν οὖν ᾿Ἱμπρακιῶται τοιούτῳ τρόπῳ κακωϑέντες ὀλίγοι 
-ἄδέν, -“ 3 ; 3 ᾿ 3 - " ͵ 
ἀπὸ πολλῶν ἐσώϑησαν ἐς τὴν πόλιν" ᾿““καρνᾶνες δὲ σκυλεύσαν- 

" Ἁ - ΄ 

τες τοὺς νεχροὺς καὶ τροπαῖα στήσαντες ἀπεχώρησαν ἐς "“Αργος. 
Α »- ὌΡΗ. Ἂ » 

ΟΧΠΙῚ. καὶ αὐτοῖς τῇ ὑστεραίᾳ ἦλϑε κήρυξ ἀπὸ τῶν ἐς ᾿“γραί- 
; - - 

ους καταφυγόντων ἐκ τῆς "Ολπης ᾿“Αμπρακιωτῶν, ἀναίρεσιν αἰτή- 
- - α - με 

σὼν τῶν γνεχρῶν οὺς ἀπέκτειναν ὕστερον τῆς πρώτης μάχης, ὅτε 
μετὰ τῶν Μαντινέων καὶ τῶν ὑποσπόνδων ξυνεξήεσαν ἄσπονδοι. 
2, ἰδὼν δ᾽ ὁ κήρυξ τὰ ὅπλα τῶν ἀπὸ τῆς πόλεως ᾿“Ϊμπρακιωτῶν 

ἐθαύμαζε τὸ πλῆϑος" οὐ γὰρ ἤδει τὸ πάϑος, ἀλλ᾿ ᾧετο τῶν μετὰ 
σφῶν εἶναι. 3. καί τις αὐτὸν ἤρετο ὅ,τι ϑαυμάζοι καὶ ὁπύσοι 
αὐτῶν τεϑνᾶσιν, οἰόμενος αὖ ὁ ἐρωτῶν εἶναι τὸν κήρυκα ἀπὸ τῶν 
ἐν ᾿Ιδομέναις. 4. ὁ δ᾽ ἔφη διακοσίους μάλιστα. ὑπολαβὼν δ᾽ ὃ 
53 “« » κ᾿ σ ᾿ ’ 5 κ᾿ , ν᾿ 

ἐρωτῶν εἶπεν, Οὔκουν τὰ ὅπλα ταυτὶ φαίνεται, ἀλλὰ πλέον ἢ χι- 
, Ἣ, νἉ 5 »" γ ᾿ “« ΝΣ -« ’ 

λίων. αὖϑις δὲ εἶπεν ἐκεῖνος, Οὐκ ἄρα τῶν μεϑ' ἡμῶν μαχομένων 
-" κ᾿ ῇ 

ἐστίν. ὁ δ᾽ ἀπεχρίναντο, Εἴπερ γε ὑμεῖς ἐν ᾿Ιδομένῃ χϑὲς ἐμάχεσϑε. 
᾿Αλλ ἡμεῖς γε οὐδενὶ ἐμαχόμεϑα χϑές, ἀλλὰ πρώην ἐν τῇ ἀποχω- 

’ Α Α Α ; ς » Ἁ Ε] ἢ - , 

ρήσει. Καὶ μὲν δὴ τούτοις γε ἡμεῖς χϑὲς ἀπὸ τῆς πολεῶς βοη- 
΄ - - Ἁ 

ϑήσασι τῆς ᾿““μπρακιωτῶν ἐμαχόμεϑα. ὅ. ὁ δὲ κήρυξ ὡς ἤκουσε 
Α ν ΄» « Ε] Ἁ “- ; [4 ᾿ Ε] [᾿ 

καὶ ἔγνω ὅτι ἡ ἀπὸ τῆς πόλεως βοήϑεια διέφϑαρται, ἀνοιμὼ- 

ξας καὶ ἐκπλαγεὶς τῷ μεγέϑει τῶν παρόντων κακῶν ἀπῆλϑεν 
, » » Ἁ 

εὐθὺς ἄπρακτος καὶ οὐκέτι ἀπήτει τοὺς νεχρούς. 0. πάϑος γὰρ 
- - , « ’ 8. ν΄ Βα “ " “ .) 

φοῦτο μιᾷ πόλει ᾿Ελληνίδι ἐν ἴσαις ἡμέραις μέγιστον δὴ τῶν κατὰ 
ν - ᾽ 

τὸν πόύλειιον τόνδε ἐγένετο. καὶ ἀριϑμὸν οὐκ ἔγραψα τῶν ἀποϑα- 
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τὰν »..»» « -“ ; ᾽ , Ἔ. ᾿ ᾿ 
φόντων, διοτὶ ἄπιστον τὸ πλῆϑος λέγεται ἀπολέσϑαϊ ὡς πρὸς τὸ 

κα σ΄ - 
μέγεϑος τῆς πόλεως. ᾿ΑΙἰμπρακίαν μέντοι οἶδα ὅτι εἰ ἐβουλήϑησαν 

- Α 

᾿«καρνᾶνες καὶ ᾿Αἰμφίλοχοι ᾿“4ϑηναίοις καὶ 4Δημοσϑένει πειϑό- 
μενοι ἐξελϑεῖν, αὐτοβοεὶ ἂν εἷλον" νῦν δ᾽ ἔδεισαν μὴ οἱ ᾽.“1ϑηναῖοι 

Α ἔχοντες αὐτὴν χαλεπώτεροι σφίσι πάροικοι ὦσι. ΟΧΤΥ͂. μετὰ δὲ 
ταῦτα τρίτον μέρος νείμαντες τῶν σκύλων τοῖς ᾿“ϑηναίοις τὰ 
ἄλλα κατὰ τὰς πόλεις διείλοντο. καὶ τὰ μὲν τῶν ᾿4'ϑηναίων πλέ- 
ονταὰ ἑάλω, τὰ δὲ νῦν ἀνακείμενα ἐν τοῖς ᾿Αττικοῖς ἱεροῖς 4ημο- 

; » ; ’ ’ ᾿ 4 » Ἁ Ἕ 

σϑένει ἐξῃρέϑησαν τριακόσιαι πανοπλίαι, καὶ ἄγων αὐτὰς κατέ- 
πλευσε" καὶ ἐγένετο ἅμα αὐτῷ μετὰ τὴν τῆς «Αἰτωλίας ξυμφορὰν 
» Α ; “- , 3 [ ε ’ 3 - Ἁ 

ἀπὸ ταύτης τῆς πράξεως ἀδεεστέρα ἡ κάϑοδος. 2. ἀπῆλϑον δὲ 
Α δ -»Ἵ " Α 3 - 5 7 ’ ΡῚ - 

καὶ οἱ ἐν ταῖς εἴχοσι ναυσὶν ᾿,Α'ϑηναῖοι ἐς Ναύπακτον. ᾿Δκαρνᾶνες 
δὲ καὶ ᾿Αμφίλοχοι ἀπελϑόντων ᾿4ϑηναίων καὶ ΖΔημοσϑένους τοῖς 
ὡς «Σαλύνϑιον καὶ ᾿4γραίους καταφυγοῦσιν ᾿Αμπρακιώταις καὶ Πε- 
λοποννησίοις ἀναχώρησιν ἐσπείσαντο ἐξ Οἰνιαδῶν, οἵπερ καὶ μετα- 

, Α ’ δι ἐν , Ν ’ ᾿ 

Ψέστησαν παρὰ “ΣΣαλύνϑιον. ὅ. καὶ ἐς τὸν ἔπειτα χρόνον σπονδὰς 
ΕΙ , 5 ΄ ς , " 2 “« να » 

καὶ ξυμμαχίαν ἐποιήσαντο ἑκατὸν ἔτη ᾿Αἰκαρνᾶνες καὶ ᾿Αἰμφίλοχοι 
πρὸς ᾿“ἰμπρακιώτας ἐπὶ τοῖσδε ὥστε μήτε ᾿,Αμπρακιώτας μετὰ 

΄ 5 “ ᾿Αἰκαηνάνων στρατεύειν ἐπὶ Πελοποννησίους μήτε ᾿καρνᾶνας 
μετὰ ᾿Αμπρακιωτῶν ἐπ᾽ ᾿“ϑηναίους, βοηϑεῖν δὲ τῇ ἀλλήλων, καὶ 
Ἂἢ - Ε ’ «ε ’ Ἃ , Φε ; 3 ; 

ἀποδοῦναι ᾿ἠμπρακιώτας ὁπόσα ἢ χωρία ἢ ὁμήρους ᾿ΑἸμφιλόχων 
" ΝῚ -ἘΝ ’ Ἁ - ’ " ᾽ - 

ἔχουσι, καὶ ἐπὶ ᾿“νακτόριον μὴ βοηϑεῖν πολέμιον ὃν ᾿«“Ικαρνᾶσι. 
4. ταῦτα ξυνϑέμενοι διέλυσαν τὸν πόλεμον. μετὰ δὲ ταῦτα Κορίν- 

4 ε ἔς 5 Α 3 ’ ᾿ ’, ΒΞ; ’ 

ϑιοι φυλακὴν ἑαυτῶν ἐς τὴν ᾿ΑΙμπρακίαν ἀπέστειλαν, ἐς τριακοσί- 
«ε ’ Ἁ »-» ’ , Ε} ’ » Γι 

ους ὁπλίτας, καὶ ΞΞενοκλείδαν τὸν Εὐθυκλέους ἄρχοντα᾽ οἵ κομι- 
Ἂ “ Α - 3 , ᾽ ’ " Ν ΝᾺ 

ζόμενοι χαλεπῶς διὰ τῆς ᾿Ηπείρου ἀφίκοντο. τὰ μὲν κατ «{{- 

πφακίαν οὕτως ἐγένετο. 
ΟΧΥ. Οἱ δ᾽ ἐν τῇ Σικελίᾳ ᾿4΄ϑηναῖοι τοῦ αὐτοῦ χειμῶνος ἔς 

τ3 τὴν Ἱμεραίαν ἀπόβασιν ἐποιήσαντο ἐκ τῶν νεῶν μετὰ τῶν Σι- 
- Γι τ ’ » δ ἣν - « , ᾿ πελιωτῶν ἀνωϑὲν ἐσβεβληχότων ἐς τὰ ἔσχατα τῆς Ἱμεραίας, καὶ 

ἐπὶ τὰς Αἰόλου νήσους ἔπλευσαν. 2. ἀναχωρήσαντες δὲ ἐς Ῥή- 
γιον Πυϑόδωρον τὸν ᾿Ισολόχου,᾿ 4ϑηναίων στρατηγόν, καταλαμβά- 

2 Ν " “- , ᾿ ε “ ΄᾽ « ν 5» 
φουσιν ἔπι τὰς ναῦς διάδοχον ὧν ὁ “άχης ἦρχεν. 3. οἱ γὰρ ἐν 
Σικελίᾳ ξύμμαχοι πλεύσαντες ἔπεισαν τοὺς ᾿“1ϑηναίους βοηϑεῖν 
σφίσι πλείοσι ναυσί" τῆς μὲν γὰρ γῆς αὐτῶν οἱ Συρακόσιοι ἐχρά- 

- κ᾿ τουν, τῆς δὲ ϑαλάσσης ὀλίγαις ναυσὶν εἱργόμενοι παρεσκευάζοντο 
9: 



- 
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κ ; “ ; « ΕΒ Γ᾿ κ Ἂ ’ τι 

ναυτικὸν ξυναγείροντες ὡς οὐ περιοψόμενοι. 4. καὶ ἐπλήρουν ναῦς 
τεσσαράκοντα οἱ ᾿.“4ϑηναῖοι ὡς ἀποστελοῦντὲς αὐτοῖς, ἅμα μὲν 
« ’ - ᾿ 5» - ; [ὦ σ ᾿ 

ἡγούμενοι ϑᾶσσον τὸν ἐκεῖ πόλεμον καταλυϑήσεσϑαι, ἅμα δὲ βου- 

λόμενοι μελέτην τοῦ ναυτικοῦ ποιξῖσϑαι. τὸν μὲν οὖν ἕνα τῶν 
- 4 

στρατηγῶν ἀπέστειλαν, Πυϑόδωρον, ὀλίγαις ναυσί, Σοφοκλέα δὲ 
κ ’ Α » ; Α ΄ 5 4 - ᾿ 

τὸν ΣΣωστρατίδου καὶ Εὐρυμέδοντα τὸν Θουχλέους ἐπὶ τῶν πλειό- 

»ὼν νεῶν ἀποπέμψειν ἔμελλον. ὅ. ὁ δὲ Πυϑόδωρος ἤδη ἔχων τὴν 
τοῦ «““ἄχητος τῶν νεῶν ἀρχὴν ἔπλευσε τελευτῶντος τοῦ χειμῶνος 
Θ᾽ ἃ Α - ’ «α ’ ΓΑ τ Μ " Α ἐπὶ τὸ «Ποκρῶν φρούριον, ὃ πρότερον «““ἄχης εἷλε" καὶ νικηϑεὶς 
μάχῃ ὑπὸ τῶν «“Τολρῶν ἀνεχώρησεν. 

ΟΧΥῚΙ, ᾿Εῤῥύη δὲ περὶ αὐτὸ τὸ ἔαρ τοῦτο ὁ ῥύαξ τοῦ πυρὸς 
- σ . »" - 

ἐχ τῆς Αἴτνης, ὥσπερ καὶ τὸ πρότερον». καὶ γῆν τινα ἔφϑειρε τῶν 
- - - σ 

Καταναίων, οἱ ἐπὶ τῇ «Αἴτνῃ τῷ ὕρει οἰκοῦσιν, ὅπερ μέγιστόν ἐστιν 
ὄρος ἐν τῇ “Σικελίᾳ. 2. λέγεται δὲ πεντηκοστῷ ἔτει ῥυῆναι τοῦτο 
μετὰ τὸ πρότερον ῥεῦμα, τὸ δὲ ξύμπαν τρὶς γεγενῆσϑαι τὸ ῥεῦμα 
πον Θ. Φ ΤΣ εὐδ᾿ οὐδ νῆς ΄ 5: τῶ “- ᾿ " " - 
ἀφ᾽ οὐ Σικελία ὑπὸ “Ελλήνων οἰκεῖται. ταῦτα μὲν κατὰ τὸν χειμῶ- 

- - -“ . 

νὰ τοῦτον ἐγένετο. καὶ ἕκτον ἔτος τῷ πολέμῳ ἐτελεύτα τῷδε ὃν 
Θουκυδίδης ξυγέγραψεν. 



τὰ ΘᾺ 
ΕΑ ᾿ ὙΠ Σ : ΠΩ ΔΟΤΟΣ, ἘΝ 

ξεν τ Ὁ ον 

Ἔπες ἐλεν οοῖν. ὐἠονρτιν 



εκ ΣῪ ἀν τ 

ὡς ἐδ ΡῸΝ ΤΥ ἐπα ας ονρθνϑαμ 



- ὙΜΙ͂Ν 

ΝΟΤᾺ δ, 

ι ΒΟΟΚ 1. 

ΤῊ Ῥνοίδοο οὗ [Πἰ8 Ηϊβίου υ, ὑγμ ον 15. ΒΡ ροββᾶ ἰο μβαγβ θθθῃ τυϊξίθῃ ἘΥ͂ 
ὙΒΌοΥ 1465 αἴξον [Π6 ὑθνπηϊπαύίοη οἵ [Π6 γγὰν (566 Ν. οῃ 1. 1. 8 1), οχίϑθπαβ ἴο 

ὁΠ8Ρ. 24, ἀπα τὺ 6 αἰνιἀθα ἱπῖο ἔπγθθ ραγίβ: 1, [πΠ86 υθᾶϑοη ὙΗΥ {Π8 
ἰβίοσυ τγᾶϑ οοπηροβθᾶ (ομαρ. 1); 2, [Π6 τηδσπῃϊαα. οὗἩ [ῃη86 Ῥεβὶοροππεβίαπ 

Ὑγ8}, ΕΥἹπορα ὈΥ͂ ἃ Θοιηρδηβοη οὗ {Π6 δποϊοπῦ βίδίθ ἀπ οοπαϊοη οἵ ασθθοθ 
(Ομ ρ8, 2--19); 8, {Π6 παΐυγβ οἵ ατδοίδῃ Πἰβίουυ 8Π4 ββρθοίδ!]ν οὗ {π8 ὑοῦ Κ 
ΠΟῪ ἴπ Π8ηα (Πα ρ8. 20--28). ὙΠΘ βθοοπᾶ οὗ {μ686. Ῥου 0 Π8 ΤΥ 6 5 ]θοῦ 

αἶβο ἴο ἃ {πυθοίο!α αἰνιβίοη : 1, [Π6 {{π|65 Ὑμῖν. Ῥγθοθαθα {μ6 ΤιΡοΐδη τᾶ 
(οδδρβ. 2-8); 3, (6 Τνοΐδη γ8. (ΟΠ 08. 9--11}).; 8, [πΠ6 {1π|65 τ Π]6ἢ βασοοοᾶ- 
δα {πᾶῦ γγαν (παρε, 192-19). ΟΥ̓ Ῥορρο 8 1οο. 

ΘΟ Ὰ ΡΊΞΕ ΕΣ Τ᾿ 

ΤῊ Ηἰβίουίαπ Ὁ]Π16 568 25 ἴῃ 6 ΤΘΆ50Π ὙΕΥ͂ Π6 ΘΟΠΙΡΟΒΘΩ͂ 8 ΗἰβίοτΥ οὗ [Π6 ῬΟΙΟΡ ΟΠ βἴ8η ὙΓΆΓ, 

παξ 1 τγαϑ στϑδίθῦ 8 ἃ ΤΠΟΓΘ ΤΩΘΠΙΟΓΆΌ]Θ ἔμ8Π ΔΠν τγῶτ 'ἰπ ΘΟτδθοθ ὙΠΟ Πα ρτθοθᾶϑα 1ὲ 

(8 1); 1 15. ἹπΠηρ ββῖ0]6 ἴο ἀυτῖγθ δ 8ΠῪ οσογίδίπ Κπου]θᾶσθ οὗ {Π6 πδίπτθ 8πᾶ ἱπηροτίθποθ 

οὗ {π|ὸ ῥγθοθαϊπε νγ8γ5, γϑῦ {Π6 ῬγοῦθδὈ  ν 15 βίτοπρ ὑπ ἔΠΘΥ Ὑγ 6 ΓΘ ποῦ ὙΟΙῪ στοῦ (8 2). 

1. Θουκυδίδης. ΤΗΪΐΒ 15. 1η6 ἔοιιπ οὗ ἃ Ῥαϊγοηγστηΐο τυϊποὰῦῦ {ῃ9 
Β σπΙ οαίϊο, 885 Μιλτιάδης, ᾿Αριστείδης, οἴο. ΟἿ, Με. 8 429, 8. ----- 

᾿Αϑηναῖος. ϑοιηθ {πῖπκ {παῦ (Π6 σγογᾶβ τοῦ ᾿Ολόρου Πᾶγθ Ὀθθὴ Ἰϑῇ 
οὔὖ ὈΥ͂ σΟΡΥ Ιβίβ, ἱπαβυηθπο ἢ ἃ5 ΠΟΥ ἅτ ἴοιιπᾶ ἴῃ ΙΥ. 104. ὃ 4, δπᾶ 

οἰβθσμοιθ. Βαΐ, 88 ῬΟΡΡΟ στϑιηδγκθ, ΟἿἹ ἰβίογπ 80 αἰβυϊ σι βηρᾶ 
Βἰπηβο] ἢ, (μαῦ {ποῦθ τγὰβ πὸ δηρὸν οὗ Ηΐἶβ8 θοΐησ οοπίουππαρα ὙΠ 

οἴμουβ οὗ {Π6 βϑῖηθ πϑῖηθ. ΤΏὭΏΘΓΟ 18 ΠῸ πορᾶ ὙΠ 8οπη6 ογἰἐἴο5 οὗ 
ΒΌΡΡΙΣ Πρ [Π6 Δυύ10 16. τυ ἢ ᾿ΑΞϑηναῖος, δ85. ΠΟ ΘΠΊΡἢ 8515 15. ἰη θη 6, ------- 
ξυνέγραψε τὸν πόλεμον, οοηιροβοᾶ ὦ Πιϊδίονῃ 47 ἐϊ6 τον. ΤΗΘ β΄. Πο]1- 
αϑῦ βᾶυβ, ῃδὺ γράψαι 18 πβρᾷ οἵ οηθ {πΐησ, ξυγγράψαι, οἵ ϑ8θυογαῖ. 
Ηθποθ Τρίθυθποθ τᾶν Ὅ6 Βδα ἴο {πῃ ἀοοαπηθηίβ ΟΥ παγγαῦϊγθ8. ὌΡΟῚ 
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ὙΓΒ1ΟῚ. {Ππ0 ΕἰΒΟΟΓΥ τγαϑ Τοππαρᾷ. ὙΤΒῸοΥΙ 65 15. οα}] θα (κατ ἐξοχὴν) 
ὁ ξυγγραφεύς. ὡς ἐπολέμησαν, αϑ ἐΐπθῃ οαγγὶοα, ἐξ οη. ΘΌΡΡΙΥ 
αὔτον. ὥΟΠῚΘ δ΄ αἰβροβθᾶ ἰο τᾶ ὃν ἰηβίθαεᾷ οὗ ὡς, Ὀπὺ σι που 
ΒΕ ΠΠοΙοηῦ Δα που ἰο Ππ50γ {πΠ6 ΟμδηρΟ. ἀρξάμενος εὐπὺς καϑί- 
σταμενου (--- ἀρξάμενος τοῦ συγγράψαι εὐπὺς ὅτε καϑίστατο ὁ πόλε- 

μος), λαυΐηᾳ οοηιηνοηοοά ἐΐ ἐπυηιοατωξοῖψ αὐ ἐΐι6 δοσίγγυϊη 477 ἐΐι6 «ραν, 

ἰν 6. ἢΘ ΟΠ ΠΠΘΠΟΘΑ͂ {Π6 ΘΟἸ]]θούϊομ δ πα δΓαπροιηθηῦ οὗ [Π6 πηδίθυ 8 }5 
αὖ {π6 ἢνβῦ Ὀγθακίπρ οαὖὐ οὗ {ῃ6 νγαῦ. ΤΠ Πἰβύουυ νγὰβ ποὺ νυ οι 
οαὖ τ8}0}] [π6 σγᾶν μδᾶ οἱοβθᾷ. ΟἿ, Ν. 206. ὃ 1, ποῦ ἢ6 βρθᾷξκβ οἵ {Π6 

Ὑγ81 85. ΠηΪΒηΘα, δηᾷ 11. 18. ὃ 7, ΠουΘ {πΠ6 Τηρ; 4115. ἃῦθ ΒΡόΌΚκϑῃ οἵ 
8ἃ5 ἃ Ραβδύ δῇδιν, καί. ὕὍπ]ο55 {π18 οοπηθοίίνο βαρροϑίβ {πΠ6 τηρηΐαὶ 

Τϑρϑυϊοη οἵ ξυνέγραψε, 1 δῖὴ δὖ ἃ Ιοϑθ ἰο οοπ͵θούασθ 108. τπιϑ8. Β'Π06 
ἐλπίσας, εαρεοΐζης, ϑιιρροδίγη (οἷ. Ταῦ. ΒΡΟΓΆΓ6), ἀθποίοϑ ὕπ6 απο οὗ 

{86 Ῥγθοθάϊηρ ρχοροβιθοη. ΟἿ. Κ. 8 812, Ὁ. ----- ἀξιολογώτατον τῶν 
προγεγενημένων, Ἴ107')6 γ'ϑηλαν μας ἐΐαηι απ τολίο, πα ργοοοαοά, ὙΤῊΕ 

80 οὗ {π6 βιυρθυϊαίίνο ἴον {Π16 οοΙηραγ αν, 15 οἵ γοααθηῦ ΟΟΟΌΤΓΘΠΟΘ 

ἴῃ ΤΠαογα 68. ἀκμάζοντες---ἦσαν (ΞΞΞ- ἤκμαζον), τὉ0676 ἐπι ἐΐ6 Πΐφῆ- 
ἐδὺ δἰαΐθ οΥ ργεοραγαΐζίογι. ἐς αὐτόν, 1. 6. 707 ἐλι6 106}. “ἀκμάζειν 

ἔς τι Θοᾶθῃι τηοο αϊούΐπμη, πὖὺ ἔῤῥωντο ἐς τὸν πόλεμον, 11. 8. ὃ 1, 
απ γοοθ 1ΠΠ8πὶ οχρ]οδῦ Ζοη. Ρ. 984.) Κτίρ. τὸ ἄλλο “Ἑλληνικὸν 
τε τοὺς ἄλλους Ἕλληνας. καὶ---ὁρῶν --ε καὶ ὅτι ἑώρα, {π οοπδίσπο- 
ὕϊοη πανίηρ' ὍΘΘη Ομδηρθα ἔλομ ὅτι τυ {πΠ6 σοὺ ἤο {Π6 ῥδυυϊοίρ]ο. 

καὶ ΠΘΓῸ ΤΘΙΌΡΒ ἰο τὲ δου ἀκμάζοντες, ἃπα ἰπίγοᾶποοβ ΘΠΟΊΠΘΙ ΤΘΆΒΟΠ. 

ἴου {6 οοπ͵]θούασο Θχριοϑβθα ἴῃ τεκμαιρόμενος. - τὸ μὲν---τὸ δέ, 

ραγεϊῳ---απα ραγεΐψ. διανοούμενον (80. ξυνίστασϑαι ἴτοτα {Π6 Ργ6- 

ΟΘαΙπρ; οἸαπ80). “71ὦ ἐην αγυΐηιο ἡαϑόγ8, Ἰᾷ τηο]ϊοη5.") ΒοίΠΘ. 
2. κίνησις. « «βαρβάρων, 707 {7,18 τα8 ἐδ6 σγοαϊοϑέ σοηιηνούίοη, κοἤϊοῆ, 

6067 ἑοοῖ; ρίαοο ἀηιοη ἐδ (ἐγοοῖ8, αὐ ὦ οοηϑίογ αὖ ρον δέον, 47 ἐΐι6 

δαγϑαγίαηβ. κίνησις 068 ποῦ (ακΚο {Π6 δὐύϊο]θ, θθοϑῖβθ 16 ἰβ. π0 ργθ- 

αἰοαίθ, δπα πὸ Ῥγοόποῦη αὕτη πο διυ])θού. Οἷ, Κ΄. 8. 9406, Β. 1; Κι. 
δ 61. 7. δὴ ΒγοηρύΠοη5 μεγίστη, ὃγ 7) ἐδ γγοωΐοβδέ. ϑοτημο οομῆπθ 
μεγίστη δὴ ἴο τοῖς Ἕλλησιν, Ὀπὺ ἰῦ οΥἹάθηγ 18. ἕο θὸ οχίθηαθα ἰὸ 
μέρει τινὶ τῶν βαρβάρων, “ὦ ἴαῦρε ρογ ζογν γ᾽ ἐδ δαγ δαγλαγι8.") ΔΥποϊᾷ. 

Ἰνοίδγθμοθ 18 δᾶ ἰὸ {μ6 Ῥουβίδῃηβ, ΤῊγδοίδηβ, 510] η5, οὔο., γῸ Ρδι- 

εἰοϊραίθα γι {Π0 Οὐθοκβ ἕο ἃ ρυθαῦθι ΟἹ 1685 οχσίθπῦ ἴῃ πὸ Ῥϑίοροι- 

ΠΘβίϑη ὙΥ81.. ὡς δὲ εἰπεῖν τε απ 1 λα εὐοἴϊ, τἱρῆ, ϑαϊᾶ, πού, απὰ 

80 ἴο ϑρδαΐ,, ἃ5. {818 ῬΉΓαΒ6. 15 ἸΏΟΓΟ ΘΟΠΊΠΊΟΠΪΥ 0 ὍΘ ΤΟΠαοΓΘᾶ, καὶ ἴῃ 

πὸ ποχὺ οἰδιβθ 18 θυθη, αἶϑο. ὀπὶ πλεῖστον ἀνϑρώπον -- πλεῖστοις 
ἀν;ρώποις. τὰ γὰρ πρὸ αὐτῶν. “ΤῸ Ῥ]ΌΓΑΙ ῬΙΌΠΟΙΠ ΓΘίουΒ ἰο 
ΒΟΙῚΘ. 800) ΘΧΡΙΘΒΒΙΟῚ ἃ8. τὰ τοῦ πολέμου, ΟΥ τὰ Πελοποννησίακα, ἃ 8 

γγὸ οἵὔοη πα {πὸ Ῥουβίδη γῶν οΔ]ο τὰ Μηδικά." ΑΥὐπο]ᾷ. ΒΥ τὰ γὰρ 
πρὸ αὐτῶν ἰΒ τηϑαπὺ ἐμ6 Ῥοιβίδη, δ ΕΥ̓ τὰ ἔτι παλαιότερα, {π6 Τιο͵ᾶπ 
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ὙγΔΓ. ὅϑοτηθ, ΠΟΥΘΥΘΙ, πη ἀουβία πα ὈΥ 0Π0 [ΟΡ οΙ οὗ {Π656 Θχρυθεβίοηβ 
Ῥούῃ {π6 Ῥοιβίδῃη ἃ πα ΤΡΟ͵Δη νγα]5, ἃπα Ὀγ {Π6 Ἰαὐίοι", {ΠπΠ056 5011} τπονὸ 
Τοηποΐθ, νἷΖ. ἴπ {πὸ Πογοΐο ἅρθ8. διὰ χρόνου πλῆϑος, ον) αὐοοοιιηΐ 

4 ἐλ ἰοησέδ, 4} ἐΐηιθ νυ πῖον δα Ια ρβοα βίποθ {ΠΘΥ νγοῦθ ΔΙ ΤΙΘα οη. 

ΤῊΪΒ τι80 οὗ πλῆϑος, ἴῃ {Π6 56η86. οἵ μῆκος, ἰ5. ΄αϊίο ΓΆΓΘ. 

--- ἀδύνατον. Κ΄. ὃ 241. 8. ὧν. ΟΠ ΒΙΡΡΙΥ ἐξ ἴγου {Π6 Ῥγθορ- 

ἴπρ' ἐκ, Ὀαύ Ὁ 18 Ὀούξζου ἕο Ἰπᾶκο ἰὖ βίδηᾷ [ὉΓ ἃ δον. σκοποῦντι, {Π6 

δοηϊϊνθ τθϑα  ηρ' ἤτοι {πὸ αὐἰγδοίίοη οἵ {Π6 ργυόποῖπ υνἹ 15 ἀπίθοο- 

ἀθηύ τεκμηρίων. ῬΟΡΡΟ ἴπ ΐῖθ. ΚΌΡΡ]. Ααἀποῦ, βαν5 “Ῥ6 1 βοίθιηδ κατὰ 

κοινοῦ ΘΧΡΙΙοαπα νοῦθἃ." μακρότατον σκοποῦντι. ῬΌΡΡΟ «ἴον {Π6 
ΞΟΠ] Ἰαβδῦ οχρ]αἷπβ {Π686 νγουᾶβ, εἰὐιἐϊβδίηιθ βρθοίαγθ. 1 φῬυθίοσ τ ἢ 
(06].. ΑὙ πο], πα ΒΙοοιηξ,, ἰο το μον 16, σοΐπῳ ϑαοῖ αϑ 7} αϑ ροϑδέδιο 

ὧν τὴν ὑπιῖν. πιστεῦσαι, “ἰης6] Προ πη πτη ὥστε, ἐέω πἰὖ 7ἰάθηι 

λαδοαην ἐοδύϊηιοτυῖ8.) ΒοΙΠ6. μεγάλα τοῖογβ ἴο {Π6 τὰ ὙΠ] 0ῃ ῬΓο- 
οΘαο5, ἐς τὰ ἄλλα, αϑ ἐέ γοβρθοίβ οὐδ 7" ἐλήηρϑ, ἴ. 6. οἷν} Δ δῖ ΓΒ. 

Ἐὸγ {Π15 τιδθ οἵ ἐς (ο]8 Αὐο ἴοσ εἰς), οἵ, ΙΚ. δ 290, 2. ο. 

ἀδύνατα 

ΟΕ ΒΕ ΤΙ, 

ΤῊΘ ἱπηαὈἰίαηΐ5 οὐ ασόθοθ ἴῃ ἰζ5 οαυ]οϑῦ βία στο [ῸΓ ΒΘΎΟΤΆΙ ΤΟΔΒΘΟῚΒ ΤΙΡΤδίοσΎ (88 1, 9}; 

19 τἱομοβὲ αἰβίυοἵβ τσογο τηοϑὺ βυθοῦ το {Π|8 ομδησθ οὗ ἱπηδ απί8. (ξ8 8, 4): 118 

Αὐοα ἔγοπι 105 βίθυ! ν Ὑγᾶ8 ΤΠΟΥΘ ΡΘΙΙΠΘΠΘΠΟΥ ἱπῃαθὶθα (8 δ): ΓῸΓ ὙὙΒΪΟΝ τθάβοῃ ἴξ 

ΘΧΟΘ]]οα π᾿ ΡοΟρΡα]αίϊοη ἔπ Οὐ βίδίθβ οὔ ασθθοθ, ἔπσπἰβ θα 8 Το θ 6 [ῸΤ ΒΈΟΝ 85 Ὑγ6 19 

αἀτίνϑη ἔτοτα {ποῖ ΠΟΠΊ65, ἀπ Ρ]Δη 6 ΘΟ]ΟΠΐ65 ἴῃ Ιοπίὰ (δ 0). 

1. φαίνεται---οἰκουμένη. ὙΠ 6Π|6 ῬΑΡ ΟΡ ]6, φαίνεσθαι 5᾽ 5 165. ἐὸ 

ἀρρεαν,, ἰο ϑἤοιο ογ6᾽8 8617, πὶ {π6 ἱπῆηϊοῖνο, ἐο 8όθηι, υἱάορὶ. Κ΄. 

8. 811: 8; Κ5, ὃ 225. 8. γὰρ Ποῖ ἰηὐτοᾶπορβ ἃ Θοπἤτντηδίϊοη οὗ τυ μὰῦ 
γγ88 5814 ἴῃ {πΠ6 ργθορᾶϊπρ ομαρίοι, ὑπαῦ ποῖ μον {Π6 Οἷγ1] ΠΟΥ τα] ΠΡ Ὺ 

αἰαῖνβ οὐ ασθθοο, ἴῃ 15. θαυ ]]οϑῦ ἄρσθθ, Ὑγ 6 ΓΘ ὙΟΥΥ ΘΟΠΒΙἀΘΓΔΌ]6. ἡ 

νῦν Ἑλλὰς καλουμένη, τοῆαΐ ἐδ ποῖο οαἰϊοα Οἴγόθε6. ὃ. ὃ 225. 1. ---- 

βεβαίως, ““πιοᾶο Πγηπιο αἋ βία ει." Ἰθοιδηΐ. μεταναστάσεις (ηνῖ- 
σγαΐίοηϑ) οὖσαι. ῬΘΌΡΡΙΥ φαίνονται ἔλοπῃ {Ππ6 Ῥγθοθαϊπρ οομ θχί. ----- 

τὴν ἑαυτῶν, ἐΠιθῖ)" οτρτ, οοιμΐν. βιαζόμενοι. . . «πλειόνων, “οοαοίὲ 

αὖ ὅϊ8, φιυϊοιγιψιιθ λαοῦ τλιη6}0 ἔρ808 ὑπυαάογοηΐ." Ἡϑδοῖ. ἀεί, 
γοην ἐΐηιο ἐο ἐΐπιθ. ὙΥ ΠΘη ἰῦ Πια5 {Π18. τηθαῃηΐπρ, ἀεὶ 18. ΠΒΌΔΙ]Υ Ρ]ΔοοΩ 

Ῥοίτγθοπ ἐπ ἁυίϊοϊο δηᾶ {πὸ δα]θοίνο οὐ ραυοἶρῖθ. Οἷ, 1. 11, 85 1, 2; 

99. 81, 6 866}6 αἷ. 
9. νεμόμενοι... «ἀποζῆν, οαοἦ, οη6. ἢοϊ ἐπ 8 7.18. οτρη, γ}οϑϑθϑϑ1ογν α8 

ηυμοῖν, (ΟΏ]γ} α8. ἢ6 οοιία ἐΐυθ οἷν ττς λμδέ ὁποῦ ἦν 70)" βιεδϑἰβέθηνοθ. ΟἿ 
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ὅσον, οἵ. Κι. ὃ 882. Β. 8; 5. 8.222. ὅ. ἀποζῆν, “οἱέαηιν ἑοϊθγ 0.) ἘΒ6- 
ἰφηῦ. ----- χρημάτων 18 Ὑ7611 το Πάργα ὈΥ ΒΙοοτηξ, σοοᾶβ, ηιουθαθῖε8, 
γορθυΐῃ, τοῦ ΤΟ ΠΘΥ ΟΠ]Υ. οὐδὲ γῆν φυτεύοντες, ποΐ ρίαγιύϊηᾳ ἐδ 
φαγΐδι, ἃ5. ΥὶΌ ἢ νἶπθβ, οΟἸἵν 65, ϑὕο., βίποθ {ῃ6 ϑηϊογτηθηὺ οὗ {Π6 ἔγαϊῦ οὗ 

{πϑ τ ΙΔθΟΥ που] θ6 50 ργθοδυῖοσβ. ΕῸΓ {π0 οοπβίγποίοη οἵ ἄδηλον ὃν 
(ἐξ δοῖη τὐιοονἑαΐη), οἵ, Κ΄. ὃ 812. ὅ ; 5, 8 226. Ὁ. ὁπότε. ΤῊΘ 
Ἰᾷϊομι οἵ οὔ Ἰαπρταρθ υγου]ᾶ Πᾶν τϑαυὶ"θα εἰ μὴ αἴζον ἄδηλον ὄν. 

καί, αἶδο, ἴοο. ἀτειχίστων---ὄντων, 80. αὐτῶν. ὙΠ6Ππ {π6 5Βυθήθοῦ 
οὔ {Π6 ρσϑηϊεῖνο δοβοϊαῦθ 18 ἃ ῬΙΌΠΟΠΠ, ὙΠΟ. ο8Π ΘΑΒΙ]Υ Ὀ6 ΒΡ] θα 

{τόσα {Π6 οοπίοχί, ἰῦ 15 οἵὔθη οτηϊξ θα, θυθποθ 15 πΠδα ἴῃ ἀτειχίστων 

ῬΓΟΡΟΙΥ 0 ΔΌΟαΘΒ5. πᾶ αν] ηρθ, ΤΠ οοπδίγιοίίοη 18. γϑυὶθα, [ῸΓ 

ἀτειχίστους ὄντας ἀφαιρήσεται (30. τὴν γῆν πεφυτευμένην). ἅμα, 
φιογ θοῦ 6}, «οὐξηαΐ. καϑ᾿ ἡμέραν (ἀαϊ).) 15 Τρθαπθη ν ἔοαπα τυ] 

γΘΓῸΒ ἀθποίϊηρ ἐο ζΐυθ, ἐο οὐξαΐγν ὦ ἰἰυοἰι]οοά. ἀναγκαίου τροφῆς, 
τι 606386,7.} ϑ8ιιδὲδέθησο. οὐ χαλεπῶς, «οὐἱποιΐ αἰβοιέψ, γοαασέϊῃ. 

δι’ αὐτό, 1.6. οῃ. δοοοπηῦ οὗ {π6 1010 ΑἸ Οα]ν {Π6Υ τηδᾶθ 1π οιηΐ- 

σταίϊίηρ. παρασκευῇ τοῖοι 5 ἴο τη] ]Π]ἸΓΥ Δρραγδίαϑ. 

8. τῆς γῆς ἡ ἀρίστη (Ξε τῆς γῆς τὸ πλεῖστον. ΟΥ̓, Κὶ, ὃ 264. 2. ὁ), 

ἐλ γἱολιοδί σοιιγιέγψ, Ἰἰζογ 1 ν, ἐλ.6 δοβϑὲ 9 ἐλ Ἰαρά. νῦν Θεσσαλία 

καλουμένη. ὙΠΟΒΒΑΙΥ τγᾶβ ἴῃ ἸΠΟΥΘ 8 ηοϊθηῦ {1π|0ὸ5 ο8]]16 ἃ Ἐπηδίῃϊα, 
Ῥοίαβρῖα, Ῥυγγηδ, οἷο. ᾿Αρκαδίας. ΤῊΘ Ατοδαϊδη ΟΟΌΠ ΤΥ Ὑνὰϑ 

του πίδί ΠΟΙ5, 8π ἃ ἤθποθ ἃ5 {ποῖ} ἰΔη8 ὑσογ0 ππὶην της, {π6 8η- 

οἰοηῦ βϑύ θυ 8. ὑγοῦθ βαῆθυθα ἴο τι δὶη τ Π]Ο] ϑίθα, δ πα ὑπ Ὺ Ὑγ6 6, 

ὑπουθίοσθ, οδἹ]ϑᾶ ὈγῚ Ἡογοάούιβ αὐτόχϑονες (οἷ, 1. 6. ὃ 8). ἄλλης 
ὅσα ἦν κράτιστα, απα το᾿αΐουθν} οὐἶι67" ραν 8 106}6 ηιοϑὲ 70) 116. 

4, ἀρετὴν γῆς, 76), Δϊ{ϊέψ 97 8οϊΐ. τισὶ---ἐγγιγνόμεναι --ε γιγνόμεναι ἐν 

τισί. -τττττ-- ἐφθείροντο Τοῖουβ ἴο {Π6 ῬΘΙΒΟΠ5. ὙΠῸ δ ϊγυθα πρ ἔο ]0Π5. 

-- ἅμα. 866 Ν, οὁῃ. ὃ 2, ΒΌΡΓΔ. ἀλλοφύλων, 8έγαη 678, 7ογοῖρτη- 
678, ῬΤΟΌΔΌΙΪΥ, ἴῸν {πὸ πποϑῦ ραγί, Οὐ 8 θοΙοπρίπρ ἕο ΟΥΠ6 ὑπ 10 68. 

ὅ. γοῦν, 70. ἐπϑίαηοο. ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον---οὖσαν. ΤῊΪ5. 15 
ΘΧρΙαἰπρᾷ Ὀν {Π6 ϑοῃο]αβδῦ πα βοιὴθ οομητηθηζαΐουβ, ΒΥ πα κίηρ οὖσαν 

βίδπα [ῸΓ εἶναι, ἐμπ8 Ὀ]ΟΠαΪπρ ὑνγο πηοᾶθβ οἵ θχργθββϑίοῃ, ἐκ τοῦ ἐπὶ 

πλεῖστον---εἶναι, ἃπα ᾿Αττικὴν ἐπὶ πλεῖστον---οὖσαν. ΤΠΘΥ ὕπ6π ἰακο 
ἐκ τοῦ αἰ οὖσαν (- εἶναι), ἃ ἰγαπβὶαΐο ἐπὶ πλεῖστον, 70. ἐΐδ 
ηιοϑὲ ραγέ, ῬαθῚ ρῥγοῖον τὶ ῬΌΡΡΟ, Αὐπο]ᾶ, ἀπα ΒΙοοπι, (1π Ἠΐβ Ἰαϑὺ 

6 ΠΠ|0η) ἴο τοραγᾷ ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον ἃ5 ἃ 5[ΠρΡῚ6 ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΗ τα ἐξ 

ἀρχῆς, 7γύοην ἐλ δεσίηηϊη. λεπτόγεων, ἐἠιζγηνο88 4 8οϊΐ, 8ἰογ εἰμ. 
Α στραῦ φαῦύ οἵ Αὐἰοα νγαβ ὈΔΓῸ τ οϊς, γΠθ ΓΘ πούμϊηρ' οΘου]α Ὀθ βούγη. 
Βαὺ 'ἰπ {86 Ῥου Οη8. ΘαΡΔ0]6. οἵ ου]υϊναὔϊοη, ὈΔγ]ΘΥ, ἀπ νοι ὑγπθαῦ 

616 Ῥγοαμποθῶ, Δη4 ΘΥΘΓῪ βου οἵ ρ]δπῦ δηἃ δηϊπηδ}5 γον ἴῃ βρὶΐθ 

οἵ {[ῃ6 Ῥογουν οὗ {Π|0ὺ 501]. Οἵ, Βωοκηβ Ῥὰρ. Ἑθοη, ΔΑἰμθηβ, Ρ. 40. 

Αρτιοαθανο τγὰ5 πο] ἱπ ριθαῦ οϑυϊπιδεϊοπ Ὁ. (π6 Αὐμοπίδηβ. ΟἿ, Χϑη, 

νος φδρδ 
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(ἔοοη. 4: Ατσ᾽βιου. Ῥο]ῦ. ὙἹ. 4. 

ἀεί. 896 Ν. οχ 11. 86. ὃ 1. 

θ. καὶ παράδειγμα... «αὐξηϑῆναι, απα ἐδ 8 πο 8ηιαϊί Ῥγο6 7 4} τῳ 

βέαϊοηιονυέ (νἴ2.) ἐλαΐ οη, αδοοτιγιέ 97 ἐδπ6 ηυϊγγαΐύϊζοηδ, (Ὑθ606, ἐπ ἐΐ8 
οἰΐον" ραγἐβ (ἐς τὰ ἄλλα), αἱᾷ ποΐ ἑποόγθαϑο ἔπ, 716 ᾿ιαηηιε} (ὁμοίως) 
ἢ ΑἰΠπθη8. Αἰΐου πο ἢ οΧχϑτηϊηδίϊομ, 1 81 164 ἰο Ῥγθίο {}15 τη οαθ 

οὔ ἐγϑηβιδίϊομ, ὑυμ]ο ἢ οοππθοίβ διὰ τὰς μετοικίας... «αὐξησῆναι ὶτἢ 

τοῦ λόγου, ἰο {π6 οπ6 Δαορίοα Ὀγν ΒΙοοτηῆρ]α, τυ Βῖοἢ πηϊΐθβ 1 ἢ 

παράδειγμα τόδε. ΤῊΘ παράδειγμα (}»Ὸ47) ἰβ οοηΐαϊπθα ἴῃ [Π|6 οἴδιιβθ 
ῬΘρῚΠπῖπρ; τυ ἐκ γὰρ τῆς ἄλλης. (ἀο6]. ἃη4 ΟἴΠΟΥΒ. Ὑγου]α ΘΓᾶ56. ἐς; 
Δ Πα τηᾶκθ τὰ ἄλλα (Ξ- τὰ ἄλλα τῆς Ἑλλάδος) {πΠ6 Βιθ)]θοῦ οἵ αὐξη- 

ϑῆναι. ΤΙ σῖνϑϑ {Π6 Β81η0 5Β6η56 ὙΥ] Ὁ {Π6 Βα πα] ςΙοη οἵ τὴν Ἑλλάδα 

85 {86 βαθ]θοῦύ. Τὴ λόγος ΟΥ 5ίδίθιηθηῦ ἴὸ τυ πο ΤῊπον 1465 τοίου, 
ἃ5. ΑὙ ΠΟ] ΟὈΒοΥν 95, 1 οοῃίδηθα ἴῃ {πὸ σον β οὐ χαλεπῶς... «παρα- 

σκευῇ, ὃ 2, Βρτα. ΤῈ ἱπίογργοίαίίοη οἵ Ηδδοκ δον Ῥορρο, 1 οδη- 

ποῦ Ρυύ ΓΟΡΑΤΩ 45 ὙΘΥῪ συἱθ οἵ {Π6 τπᾶγκ: ὁ αεοοτιγέ 47 ἐΐι6 ἐπιηιῖ- 

σργαΐίοηα ἐπίο Ασα, ἐπαΐξ δοιιγένῃ αἰά πού ὕμογθαβο ἦγ, οὐἤθ7' γοβρδοίβ 

((. 6. ἴπ το 05 Δ Π4 ΤῊ] ΔΡῪ ΤΘΒΟΤΓΟΘΒ), ἦν απ οηιαΐ ἀἰογοθ υὶ [ῃ0 

ΠΌΠΙΌΘΙ οὗ 115. 1 ΠΔὈϊ 8. ΝοΙϊηρ 15 βα!α ἴῃ {Π6 ργθυϊουβ οοπίοχῦ 

ἀθοῦὺ {Π6 οοϊηραγαύνο ᾿ποῦθαβθ οἵ {πΠ6 ρορπ]αῦοι Δ Π4 ΓΤ βοσΓο65 οὗ 

Αὐἴΐοα ; ἐπογοίογθ ἴο ἱπίγοάποο 1 Ποῦθ σοῦ] Ὀθ Τοτοῖρῃ ἴο {Π6 ἀθβίσῃ 
οἵ {Π6 Διο, Ὑγ ΒΙΟἢ ΒΘΘΙη5 [ο ἢδνθ Ὀθοη, ἰο ΒΠΟΥ ΠΟῪ {Π6]} τηΐστὰ- 
ἰοῦ Π8115 τοί θα {Π6 στονίῃ οὗ τηδην οὗ {π6 ατϑοΐδη βίαίθβ. ΤῊΪβ 
ἢ6 465 ὈΥ οοΙμραυηρ {μθτὴ τυ ἢ Αὐϊοα, σσμοτο {Π6 ΡΟρυ]δίϊοπ. τγὰϑ 

Βί8 Ὁ] 6 8πη4 οἡ {Π6 ᾿ποῦθᾶβθ. οἱ πολέμῳ --Ξ ἐκπίπτοντες (δοΐπῳ δα 

ἐδηθα, ἐαρεἰε(})---οἱ δυνατώτατοι ---τῶν πολέμῳ ἐκπιπτόντων οἱ δυνα- 
τώτατοι. Μο]ΔπΠ 5 ἃπᾷ {Π6 ΗοΥΔοΠἄεθ 8.6 ΒῈρΡΡροββαᾶ ἕο Ὀ6 ββρθοίδ!ν 

Του ἰο ἴῃ οἱ δυνατώτατοι. ὡς βέβαιον ὃν 1ὶβΒ. 8Δ8ῃ ϑοουβαίϊγο 

ΔΌβοϊαΐθ, ΟΝ 5. ὃ 290. ἃ; Μί. ὃ ὅθ8. 8. “Μα16 Ηδϑβοῖς. χωρίον ἱπί6]- 
Ἰρῖρ; ἀθθοθθαῦ βαϊίθμι τί, ἑαπηψμαην αἰιψιϊα 7γηυηι." Ῥορρο. [ςπ 

ΔὈτου αἰθα φαϊθούνα] βθηΐθπορβ, [Π6 ργθαϊοαΐθ δα]θούϊνο βία 8. ἴῃ ἐπ 9 

ΠΘαΐΟΡ ΒἰηριαΓ, θη πΠ6 Ββαθή]θοῦ ἰο ΒΪΟῊ ἰὖ ΤΘΙΘΓΒ, ΘΧΡΓΘΘθ65. ποὺ 

ΔΗΥ͂ ῬΑΡΓΙΟΌ]ΑΡ ᾿ηαἸ απ} οὗ ἃ οαβ5, Ὀπὶῦὺ ΤΉΘΓΟΙΥ Π6 σΘΠΘΓΔΙ ποίϊοῃ. 

Οἵ. 5615 ἸΚ ἅδη. ὃ 581. πολῖται γιγνόμενοι. Τῃ Ἰαΐοη' {1Π165, 1 Ὑγ88 

ὙΥῖἢ οχίγοιηθ ΑἸ ΟαΪΥ ἐπαῦ ΟΠ6, ΠΟ οϑτηθ ἔγοπὶ ΔποίΠοι βίαίθ ἰηΐο 

Αἴ θη5, οουἹα ονίδίη {Π6 21: οὐυϊέα 8. ἀπὸ παλαιοῦ, 977 οἷά, Ἰοη 

αφο. μείζω ἔτι, ψδὲ φγοαΐθ}.. ------- ἐς ᾿Ιωνίαν. ΤῊΪΒ 185 8 »γοϊορδῖϑ, 
᾿παϑιη 0 ἢ 858 Τοπΐϑ τϑοοϊν θα 115 Πϑτηθ ἔροχση {η6 Τοπίδῃ οοΟ]οηἰσίβ, ὑγΠῸ 
Ῥοῖπρ ΘΧΡΘ]]οα ἴτοτὴ ῬΘΙΟΡΟΠηθβιβ, μ8α ἴα κθη Γοίπρο ΒΟΙῚΘ ΒΙΧΟΥ ΥΘΔΓΒ 

Ῥοίογθ 'π Αἴηθηβ. Α 5᾽τῊ}]8} ῬΓΟ]ΘΡβΙβ 15 απ ἴῃ {86 πιο οὗ Σελενοῦν- 

τας ΥἹ. 4. ὃ 2. ὡς... Αττικῆς. Οἱ, 5. 8 220, 8. ἘΒΙοομηῖ, ΒΌΡΡ] 165 
χωρεῖν αὐτοὺς ὙΠ οὐχ ἱκανῆς οὔσης. 

οἱ αὐτοὶ (ἰἢ6 ϑωηλθ. ὃ. ὃ 100. δ) 
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ΟΕΓΑΡΤΈ ἜΝΕ: 

Ἑνίἄοποο οὐὗὅἁὨ [Π6 τυ μ688 οὗ ΟὙσθθοθ ἴῃ 18 ἸΠΟΤΘ Οατὶν {{Π|68, 15. ΤΙ β θα ἐπ μ6 ζδοί, ἐπαΐ, 

Ῥοίοσο ἴπ Ττοΐδῃ ὙΥ81, ΠῸ ΘΠ ΘΓ ΥΪΒΘ νγ85. ΠΠ ἄθυ Δ ΚΘὴ Ὀγ [Π6 βέαίοβ ἰπ σοπηἰ πδέϊοπ, δᾶ 

τπδὲ πον παᾶ ποῦ γϑῦ ΔΠΥ͂ ΠΆΠῚΘ ἱπ ΘΟΙΏΠΊΟΝ (8 1}: {ΠῸΥ σταᾶπα!ν τοοοϊν θᾶ {6 ἈΡΡ6118- 

ἄἴοη “είϊοτνεϑ ὕγοιη Ἡ 6]16η δῃ ἃ ἢἾ5 5018, γγ 110 Π86 ὈΘΟΟΠΊΟ ΡΟυνοΥ̓α] πη ῬΉΓΗΪοἱἾ5, πὰ Ὁ ΤῸ 

ΟΔ]Ποα ἴῃ Ὁν ὅπ ΟἴμοΥ οἰ τἴ65 ἴο {Π ΘΓ αἱὰ (ξ 3); οὗ τρίς ἨοΙΠΟΥ 15 8 τυϊξπϑβϑ, σπο, ἐμοῦ ἢ 

Ἰἱνίησ δ ἃ ΤᾺΓ Ἰδοῦ αθθ, ΠΟ ΠΘΤΘ. ΟΆ}15 [Πθὴὴ ἩΘΙ]Θπ 68, θπξ τοβίγιοἴβ [πὲ πᾶπιθ ἐο ἴΠοΞ9 

ὙΠῸ οΔΠπ|6 νεῖ τἢ ΔΟΙἾ 165. ἤγοιι ῬΒΓὨΪΟ 5 (ξ 8): ποῖ ἴπ οοπ γα βἐϊποίϊοπ ἔγοιπι ἔμ πὶ ἄοο5 

ἩΙΠΘΥ 681] Δ γ Βαγϑαγλαγι8, Ἰπαϑτη Οἢ 88 {Π|6 ασΘ 6 ΚΒ ἢϑα γοῦ ΠῸ βὍΘΠΟΓΑΙ πᾶτηο ἴο ἡν ΒΐοΙν 

{815 ΔΡΡο!]δίΐοπ σου] θ6 ορροβοᾶ (δ 4); {π6 ΤἩτοΐδη θα ρϑαϊ 0 ττὰβ ἘΠ σία κοι Ὁν ἔμ 1, 

ΟἾΪΥ Ὀδοδιβα αὖ ὑπαῦ {{π|ὸ ΤΟΥ Ὀρσαπ ἴο ὕπγπ {Π| 1} δἰζθ 0 ΤΌΤ ΡΑΓΓ ΘΑ ΥΙγ ἴο πδναΐ 

ΔἸΑΙΓΒ (8 5). 

1. δὲ ΤΟΒΠΊ65. {Π6. τηϑίη Βα Ὀ]θοῖ, ὑν ΠΙΟἢ τνᾶβ ὈσΌΚθη οἱ Ὀγ {ῃ6 

Ραμ βῖβ, μάλιστα δὲ τῆς γῆς κι τ. Δ. ἴῃ ὃ 8, δῇ [Π6 ῥτοοραϊηρ 
ΟΒδρίου. τόδε τοῖουβ Του υσαγα ἴο {ΠηΠ6. βθηΐθηοθ οομητηθηοὶηρ τυ Ἰτἢ 
πρὸ γὰρ τῶν Τρωικῶν. οὐχ ἥκιστα-εΞ: μάλιστα. ὙΠπογαΙα65. 15 

Το πα οὔ {Π6 {έοΐο8. τῶν Τρωικῶν, ἴδε Τγο)αη τα». ΟἿ. ΜΈ. 8 445. 

6:-Ὁ: φαίνεται---ἐργασαμένη. ὅρα Ν. οἡ 1. 2. 81. δοκεῖ δέ μοι 

-ποἶχεν. ΒΥ ἴΠ6. οπμηϊββίοῃ οὗ ὅτι, {πΠ6 ἀθροπᾶθηΐ οἴδιιβθ ἤΘΓΘ. ἈΞΒΙΠΊΘΒ 

{86 ἔοτη οὗ ἃ ῬΥΪΠΟΙΡΆΙ] οἴατβθ. ατθαῦ νἱνδοῖυ δηα βίγθησίῃ 15. ἴτη- 

Ραγίθα ἰπ ὅπ οᾶξοβ, ΒΥ [Π6. οπιϊβδίοη οὐ {π ὑγοσᾶ ἀοποίϊπρ {Π6 

ἀοροπάοπὺ τοϊδίΐοθ. ΟἿ. 9.15 Κύμη. ὃ 798. 1. ἃ; Κι. 8 δδ. 4. 

δι Θὲ Ιῃὴ τὰ μὲν πρὸ Ἕλληνος (ὧν ἐλ ἐΐηιο8 δογονγα Ποϊϊοη), 
{π6 ἁγίϊοϊθ 15 Ἰοϊπϑθᾶ ἴπ [Π6 βΒΆ ΠΊΘ. ἸΏΔΏΠΟΙ 8ἃ5 ἴῃ {Π6 ΡῃΓα565 τὸ ἀπὸ 

τοῦδε, τὸ πρὸ τούτου, οἴο. ϑ'οΠπιο ῥΥοΐθι, ΠΟΥΤΘΥΘΙ, ἴο πη ΚῸ τὰ μὲν 
--αδὲ Ξε τὰ μὲν---τὰ δέ, ραγζζηι----οὐ ραγέϊηι. καὶ πάνυ οὐδέ, ποΐ αὐ 

αἴ, καὶ Ἰπούθαβο5 Π6 ἴΌγΓοΘ οὗ πάνυ, ἃ5 ΟὟ ὙγοΓα Ὁ67ν,, ἵπ {Π6 ῬΉΓΑΒο5 

Ὁ6᾽ νοῆι, ὉοΥΨ ὕϊέξίϊ6, οἴο. ΟἿ, Καὶ. ὃ 69. 82. Ν. 18. εἶναι ἡ ἐπί- 
κλησις. Νοίοου {π6 σἤδηρο οὔ οοπβίγιοίοι ἔου εἶχεν, {116 ΠΟΙΆΪΠδ- 
{ἶἰνο Ὀοίηρ ΠΟΓΘ πϑθα σι ὑπ ᾿πῇἤπιίῖνο, Ὑν ἢ οοπδίγτιοὔϊοη. 15 σαγὶθᾶ 
ἀραῖη ὈΥ {Π6 δοουβαίνο ἢ {Π6 ᾿πῆηϊνο ἰπ καλεῖσθαι Ἕλληνας. 

ΤΠΘ ΤΟάβ0η. [Ὁ {Π15 Ἰαβῦ οῃμδηρο, Βθομ5 ἴο Ὅ6. {Π6 διῃρ]ουτηθηΐ οὗ {Π6 

ΡΓΘΟΘαΙηρ δοουβαῦϊν 65 ὙΠ ῬΓΘΡΟβι 10 Π5, κατὰ ἔθνη, ἃ Πα καϑ᾿ ἑκάστους, 

ὙΥ ΠΙΟῊ ΔΘ ΤΘΔΠΥ Βα] θοίβ οὗ παρέχεσϑαι η4 καλεῖσϑαι. ΟἿ ΜΈ. ὃ 427. 

4, Οὔ. ὃ; 9615 ἅδη. 8712. Οὗ. 2. ἄλλα τε καί, απᾶ οβρεοϊα ἴῃ. 

ἀφ᾽ ἑαυτῶν, 7γοην ἐπιθηιϑοῖν68, ἱ. 6. {ΠΟῪ ἐπ Ίβ ον 685 σαν {Π6 ΠΔΠΙ6 
ἴο {Π|6}} τοβρθοίϊνο αἰβίυ  οἶβ. 

ὥ. Ἕλληνος, Ποϊϊοη, τα {πὸ Κίηρ οἵ ῬὨΓηΪα ἴῃ ΤΉ Θββαγ, ἃ πα τγὰϑ 
{6 ταν ἐΠ]οὰ] ἀποθβίου οὐ [Π6 ασθοῖκβ, ἴῃ οοη αἰ βυϊ πούϊοη ΠΌΤ {Π|6 τη 6 
δηοϊοηῦ Ῥοϊαδβρίδηβ, ΟἿ, Κμ 1 Π 5. Τϊοί, τ, ἀπᾷ Ἔοπι. Μγ 680]. ν. 878. 

--- ἰσχυσάντων, Παυΐηᾳ δεοοοηι8 ροιοογγμῖ, ΟἿ, 1. 9. ὃ 2. ἐπαγο- 
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μένων (1416), 580. ἀνθρώπων οἸ]ϊοϊ 6 ΠΙΌΠῚ ἐς τὰς ἄλλας πόλεις ὙΥΠΙΟΝ 
[Ό]]Ονν5. αὐτοὺς τοῖογβ ἰο Ηθ]]θη ἃ πα ἢΪΐβ ΞΟ. 
ον αἱά, 1. 6. οἵ 1Π6 οἰτϊ65 νυ οἢ ̓ ἰην θα {Π6Π|. καϑ᾿ ἑκάστους, 076 

ὕψ οπε, βῖπσίψ. τῇ ὁμιλίᾳ μᾶλλον, 1076 ὃψ ἱγηέογοοιγ86 {μὰ ὉΥ 

ΔΠΥ ΘΟΠΥΘΗ ΙΟΠΔΙ ΔΡΥΔηροιηθηΐ. ῬΌΡΡΟ βιρροβίβ {παῦ μᾶλλον ΙΗΘΥ͂ 

ΒΙσηγ, ηιασὶβ τπαγίβῳιο, ἦγν αἰἶδ8 ϑωρέίιι8. οὐ ὈΘΙοΠρΒ ἴο ἠδύνατο 

(56. τὸ καλεῖσϑαι Ἕλληνας). ἅπασιν ἐκνικῆσαι, ἰο σογηιθ ἔπέο 186 
απιοηῳ αἰ, ἸἰϊοταΠν, ἐο ργουαϊΐ, ἐο σοί ἐλ πιρρ᾽" λαπᾶ. Βοίμθ ἰᾷκοβ 
ἅπασι ἴῃ {Ππ|0 56η86 οὗ πάντως. 

8. πολλῴ---ὕστερον. ἨΟΠΊΘΙ ἰ8 ΞΙΡΡΟΞΘα ἐο Πᾶν ᾿ἰνϑα αὐὔἴον. {πὸ 

Τοπίδπι τηϊστϊοῃ, ὙΥ ΠΟ τγὰβ Τ00 γϑαγβ Βα θβθαπθηῦ ἴο {π6 ΤΙΓΟ]δη πγϑν. 

ΝΟ 1655 αἰνθυβιύν ἤδη 500. γϑῶγβ 15 ϑβίσπϑα ἴο {Πη6 ναιΐουβ ἀδίθβ οἵ 

Β15 ὈΓΓῚΠ. ὙΠ τηοϑῦ ΡΓΟΡΔ0]6 Βα ρροβι το 15, {παΐ Π6 Ἰϊνϑα δροπῦ 800 

Ὑ ΑΓΒ ἴζον {Π6 ΤΊΟ͵Δη ὙγᾺΓ. καὶ (Ὀοΐοτο τῶν Τρωικῶν), δυθη. 

4. οὐδὲ βαρβάρους εἴρηκε. “Νοὴ ποραῦ ΤΠποΥ ἀἸᾶθβ, νοσθῖὴ βάρ- 

βαρος Ποτηονὶ εοἰαίθ οὐ ἔπιββθ οὖ Ῥϑυθσυῖηὶ απϊα ᾿ἰπάϊοαββα (1. 2. 867, 

καρῶν βαρβαροφώνων) ; ποραῦ, ΘΠ ΟἸΉΠ65 Θχίθγοβ, ἰϑιηαπδπ) ΗΠ 6]]6η]- 

θὰ ορροϑβίζοβ, Θοιῃρίθχϑμη 6556. ΟἿ, Οὐγββ. 8. 394.) Ἡᾷδδβοκ. διὰ 
τὸ μηδὲ Ἕλληνάς πω---ἀποκεκρίσϑαι, δεοαιι86 {Π6 (Ὑο6 8 106}8 ποΐ ψοΐ 
αἰϊϑεϊπιιβἠ οί. 

ὄὅ. οἱ... «κληθέντες, ἐδι686 8ετογαΐ (ἕκαστοι) Ποϊϊογι δέϊο σοηιηνογ ἐΐο8, 

λαυνίηῃ δοεη, 7γ8έ οαἰϊο Ποϊ]ογδέβ ὑγ βοραγαΐθ οἱξίοβ, (1. 6.) βιιοὖ, α8 
μηαεγδέοοα! οπ6 ἀποί]ι67}8 Ἰαπχηασο, απο αἼἝογιοαγ 5 αἰ δοίη οαἸ]ο ὃν 

ἐλαΐ σεπογαΐ αρροϊαίίοτ. ὙΠΘΓΘ. ἃι6 ΟΠ τᾶ} 5. οὗ {γαπβιαὐϊπρ {Π|8 

Ῥάββᾶρο ὙΠ] Οἢ [ῸΓ {Π6 58 οἵ Ὀγον]Υ 1 πητβύ οτηϊύ. ϑοτηθ γ ΓΌ8] 6χ- 
ῬΙαπαύίοηβ, Πού υ81, ἃΓ6. ΠΟΘ α]. οἱ δ᾽ 15 ρῬαῦ [ὉΓ οὗτοι δέ. οὖν 15 

ΤΟϑαμηρέϊνο, ΔΠ4 δ Κ65 τιρ {Π6 Ὡββου 0 τη θ αὖ ἐῃ6 οὶ πηΐπρ οὐ {Π6 

οΠαρίοι, πρὸ τῶν Τρωικῶν... «Ἑλλάς. Α5. ΑΥ̓ΠΟΙΑ Ὑγ6]] ΤΟΠΊΔΓ ΚΒ, τυ μαῦὺ 

ἷβ ποθ ἡ Ἕλλάς, β ΠΟῪ οἱ ὡς ἕκαστοι Ἕλληνες, 8πα [Π6 Ὁ]]1ον- 

ἴῃρ' ὙΟΓΩΒ. ἃΓ6 ἃ βογύὺ οὗ ϑχραπαίϊοη. οἵ {π6 ἰϑγιη, γος ῬΓΟΡΟΙΥ 

Βρϑακίησ 1ἴβ ἃπ ΔΠΔΟΠγοηΐβιη. ὅσοι, 'π {π6 ρδγθῃ ῃθίϊοα οἴδθβο ὅσοι 

ἀλλήλων ξυνίεσαν, ἰΔ|κ65 [Π6 σΌΠΑΘΙ ἱπηρ]168 ἴῃ πόλεις, ξυνίεσαν 5 188 

ἱρ τ. 8 Ῥ]αγ. οἵ ξυνίημι. ἘῸΓ 15 οοπδίγποίϊομ τυ {πὸ σοηϊεῖνο, οὗ 
Κ. ὃ 218. ὅ. ὁ. ἀμιξίαν ἀλλήλων, τοαπέ 4} πέδη οοιιγ86. τοὐΐ, ὁη6 

«ποίλον. ἔπραξαν τοῖογΒ [0 Ἕλληνες [ὉΓ [15 5Βιθ]θοῦ. ἀλλὰ 

εν «ξυνῆλθον, παψ, ἐξ τρα8 οπῖψ δόοατι86 (Κ. ὃ 8192. 8..}.) ἐλογ 106)6 δοξξογ' 

αὐφιαϊηξεοα «οἰξλ, πιατιέϊοαϊ αβιϊγ8 (ΠἸτογ Δ} 1ν, ἐδ 8.α) ἐπαΐ ἐλον πἰγυϊέοα ἡη, 

ἐλαΐ ογρειίέίοη. ὙΤῊΪ5. βοηΐθηοθ ᾿πίγοάποθβ [Π6 Τϑιηδ 5, συ βίο ΤΊι- 

ΟΥ̓αΙά65 ΠΟῪ ΡγοοΘοΘᾶβ ἴο τηᾶῖκο, οἡ {Π6 οτἱσὶπ οὗ τηδυϊτἶτηθ αϑαῖγα πᾶ 

[86 ῥγϑοίϊοθ οἵ ρίγϑου. Τὺ 15 ἸΠΠΘΟΟσβαΡῪ ὙΠ ΠΆΘΟΙ [0 ΒΌΡΡΙΥ ἐς ΟΥ̓ 

κατὰ ὈΘΙΌΓΘ στρατείαν, 85 ἰῦ 5 {πΠ6 οοσῃμαίθ δοοιβαίνο δἰΐον. ξυνῆλθον 

(Α. 8 218). 

ἐπ᾿ ὠφελείᾳ, 
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ΟΥΑΙ 

ΜίποΒ τγᾶϑ 6 πιοϑὲ δποϊθηΐ ῬΟΒ5ΘΞΒΟΓ ΟΥ̓͂ ἃ ΠΑΥΥ͂, 8Ππ4 Πανΐπσ Ὀτοιρηὺ {Π6 Ογοϊαᾶθα ὩπάΘΥ 

μιἷβ ἀοτηϊηΐοη 8πηα ΘΧΡΘΙΘα {μ6 Οδτγίδηβ, Ὀθσδαῃ ἕο ΟἸΘΑῚ [Π6 8568 οὗἨ Ρἰγαΐθβ (8 1). 

1. γὰρ 15 ΒοΙΘ. ἱποποδίϊνθ δηα οχρ]ημαίοσυ. [ἢ 50} ᾿ἰπβίϑποθβ ἰὕ 
ΤΩΔΥ Ὀ6 ΤΟ ΠαἀοΡοα τοῖο. ““ΤῊΘ 56Π0]. Τϑυια  Κβ, {Ππᾶῦ Ὀν ΤΏγ 66 σοΙηραιῖ- 
Β0Π5 ΤἬΠΟΥ ΑἸ465 ΒΠΟΥΒ Π6 5] πο. ρονγον οὗ [Π 6 {1π|65 συ μῖοῃ ρτθοθᾶ- 

6οα {π6 ῬΘΙοΟΡοηΠοβίδῃ ὑγ81 ; (1) ὈΣ ΟΠ Ρ βου υυῖἢ ἐπὸ ρουϊοα ὈοΙΟΣ 6 

Μῖποβ, (2) τυ ἱτἢ ἐπαὺ ἔομη ΗΒ ἂρ Πρ ἴο {πὸ Ττοΐδη τγᾶν, (3) ΠΡ ΌΤα 

{Ππ6Π06 ἴο Πὶβ οὐσῃ {{πη65.᾽) ΒΙοομηΐ, παλαίτατος---ναυτικὸν ἐκτήσατο, 
τῦαϑ8 ἐλ ηιοϑὲ ατιοίεηνέ Ῥοβ868807᾽ 977 α παῦῃ. ιν τὸ {815 τπιδ οὗ {Π9 

ΒΙΡΟυ]αἰϊνο ἴα Π6. Τιαῦη ργέηνιιβ ἤος 7αοϊέ τς ργηνιϑ 7ιεϊέ, ψινὶ γαρογοί. 

νῦν Ἑλληνικῆς θαλάσσης. “πρότερον γὰρ 

Καρικὴ ἐκαλεῖτο." ὅο!ο!. Τῦ 15 ΠΟῪ οΔ1164. {πὸ Ατοβίροαρο. Κυ- 

κλάδων. ὙΠΘΒ6 Βα Πα8. γροοϊνϑαᾶ {818 πᾶπηθ, Ὀθοόδιβο ΠΟῪ ἰουθα ἃ 

ΚΙιπᾷ οἵ οἶγο]θ δγουπα 1)0]05. οἰκιστής, οοἰογυῖξοῦ. Κᾶρας ἐξε- 

λάσας. Ἡροτγοαοίπβ (1. 171) 58 .}5 ὑπαῦ {πὸ λυ η8. 0 ΓΘ. ΘΧρθ]]θα ὉΥ 

{π6 Αὐμοπίδηβ. [Ιὖ ἰδ ρῬγοΌΔΌ]6, {πα ἐπ Τουῖαη πα ΤΟ ΟΟ]ΟΠΪΟΒ5 
ὙΓΒΟΠΥ οχγραίθα ῃοβθ οἱὰ δια ἱπηδθι αηΐβ, την οὗ ὙΠΟΙη, 

ἀοαθύ]655, μΠαα Ῥθθη βυβ ον ἰοὸ τοιηδίη ἃ Πα ΘῃΐΟΥ θα 118] ργὶ ν]]6ρῸ5 ὑνἸἢ 
ἴΠ οο]ομν οὗ Οτγθίδῃ βϑύί!ουβ ρ]απίθα {ποῦ Ὁ. Δίηοβ. [Ιῃ {Π|5 τᾶν, 

[86 ΔΡρΡιθη ΠῚ ν οομῇϊοίίπρ' δοοοππηίβ οἵ Ἡθγοδοίαβ πα ΟἿἹ ΔΌΪΠΟΙ ΤΗΔΥ͂ 

Ῥ6 τϑοομοῖ]ρά. ἐφ᾽ ὅσον ἠδύνατο, αϑ 7.17 αἀ8 ἤδ τοὰ8 αὖῖ6. τοῦ 
-ἰέναι (35. ὃ 229. 2. Κι ὃ 808. 2. Ὁ), ὧν ογα6)" ἐμαΐξ σγοαΐθ)" γϑυδηυι68 
ηὐϊφλί ἀσογιθ ἐο ᾿ΐηι. 

- » Η - 
ων ΞΞξεκεινὼν ων. 

ΟΗΑΡΤΕΒ Υ. 

ΤῆΘ Οὐ Κ8 ἀπᾶ ΒΑΥθΑΓΙ 8 Π5. ΔΠΟΙΘὨΕΥ γ το τηπ0}} δἀαϊοίοα (0 Ρΐγδου, τυ Βΐο ἢ, 80. 18 ἴγοπι 

Ὀοῖπρ ἀθομπηθὰ ὉΠ]Αυν ΤῺ] ΟΥ αἰΒΒ ΟΠ ΟΌΓΑΌ]6, τγα8. τοραγα θᾶ 85. ἴπ ΒΟΠΊΘ Τ]ΘΑΒΌΓΘ ΘΟΠΙΟΙΤΙ ΠΗ 

ΕἸοτν ἀροπ ἔμοβθ 0 οησασοᾶ ἴῃ ἰὐ (ξ 1); {Π18 15. βθθη ἴπ πη 6 {γΓ8668 ΟΥ̓ Π 6 οαβίοτη 51:}}] 

ΤΟΙ Αἰ Πἰ Πρ’ ἰπ οοτίί ἢ Ῥαγίβ οὐ {Π9 σοπίϊποηΐξ, ἀπ ἃ ἔγομι [π6 ἰθβεϊ πο ὴν οὐὉἁ ἔπ 6. οἱὰ Ροοίβ 

(8 2): ΤΟΡΌΘΓΥ ὈΥ Ἰδπιὰ υγα8. 450 ᾿γδοι βοα, νυ μΐο ἢ} οαδίοτῃ 811] ῬΓΟΥΔΙ]8. ἴῃ Βουη6 οὗ {Π9 

ατροΐδη βίϑίθϑ (8 8). 

1. γὰρ ΒοΥνο58. θοῦ [0 ἰηϊγοάιποθ ἐη6 οὐἱρίη Δα οασβθ οἵ (19 

ῬΊΓΔΟΥ͂, Τοίουυθα τὸ ἴπ {Π6 οἷοβο οἵ {πῃ ργυθοθάϊηρ ομδρίου, οὐ 
τῶν ἀδυνατωτάτων. ΑΙ Ἰϊϊοΐο5. ἴοι, ἐδ6 ηιοδέ ροιρο»γεῖ,. 8.86 Ν. οα 1. 8. 
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5:Ε κέρδους... «τροφῆς, δοί, 707 ἐΠιοῖν" οἱοη, γαΐπ, απᾶ ἰο βιρρῖν 
υ7οοά ἐο ἐλιοῖγ' Ῥοοῦ. τοῖς ἀσϑενέσι ἸἰζοΓΆ]}Υ 5'σηϊῆθβ, ἐλ τοφαῖ;, ἔην, 
πὲ 85 ἔΠ656 ῬΘΥΒΟῚΒ 86 σΘΠΘΙΆΠΠΥ μΡΟΒβΘαβοα Οἱ 5] 6 Πα6 Γ᾽ ΤΠ] 685 οὗ βαῦ- 

Βἰβίθῃοο, Ὑ78. ΤΊΔῪ ΤΌΠΩ͂ΟΡ 1 85 αῦονθ. τοῖς ἀσθενέσι τροφῆς 15 Ῥυΐ [ῸΓ 

ἕνεκα τροφῆς τῆς τῶν ἀσϑενέων. ΒΥ αἰξοηαίηρ “ἴο 500} ραββᾶρϑϑθ {Π6 

ΤΟΘΩΘΙ Ὑ01}1 560, ἴῃ ἃ ΤΩΔΠΠΘΓ, ΠΟῪ ΤΉΠΟΥ ΔἸ 4658 ΘΟΙΏΡΓΟΘΒΘα ΠΪ5. βύσ]ο. 

κατὰ κώμας οἰκουμέναις, δοίη ἱπΠανίξοα {6 ουὐϊίασοβ, 1. 6. ἴῃ ἃ 

ΒΟΒ ΓΘ ἸΏ Ρ᾽ ΤΠ ΠΠΘΙ" ΠΚ ρανίδα, δαπίίϊποα, Τόρθα, οἷο. τὸν πλεῖστον 

«ον «ἐποιοῦντο, (Ἰογυο ἐλόηθθ ἐ}6 σγοαΐοβέ ραγέ 47 ἐλοῖν [ϊοοϊμοοά. 

τὸν πλεῖστον τοῦ βίου --: τὸ πλεῖστον τοῦ βίου. 866. Ν. οῃ 1. 2. 8 8. 

οὐκ---πω, ποΐ ψεΐ. φέροντος... «μᾶλλον, διιέ γϑέθ ον ὀγίησίη 
βοηιοέλτης (τὶ) 4 σίογῃ δὕότι. 

Ὡ. οἷς. ο. «δρᾶν, ο τολοην ἐξέ 18 απὸ ἤοποι" ἐο ἄο ἐϊὲβ οἱουονῖψ, ἐπ 

φοοί δἔμψίθ. κόσμος --ς ἃῃ. δα ]θοίνο ἴῃ {π6 ργυθαϊοαίθ ϑόπιθ [86 καλῶς 
ἴῃ ἐπ 56η86 οἵ λεπηιαποῖψ, Ὀπὺ {1115 15. ἃ β᾽ βῃἸ Ποδίϊοη ὙΠΟ ]]Υ πιηβαϊα Ὁ]6 

ἴο {πΠ6 Ῥᾶββασθ. 458 Β]οομηΐ, τοιηαγ κα, {Π6 6 15. ΠῸ ὑνορ τ ΒΙοἢ Ῥοίίου 

ΘΧΡΡΘβεθ5. ὕΠ6 δχϑοῦ 1ᾶθϑ, {πΠ8π Οὐὐ᾽ ἘΠ ΡΊΒΗ τγοσὰ λαπαβοηχοῖψ, ἴῃ {Π6 

δοοορίαξίοη ἀεφιἐογοιδῖψ. οἱ παλαιοὶ τῶν ποιητῶν --- οἱ παλαιοὶ ποιηταί. 

ΒΙοοιηε, 1 ριθίου, πουνονο, ἢ Βοίπο, ἴο τοῖο οἱ παλάιοὶ ἰο (ἢ6 

ῬΘΥβΟη5. ΞΒΡΟΚθὴ οὗ ὈῪ {Π| Ῥορίβ, ᾿πϑβιηποῃ 48. Ὁ νγὰ8 ποῦ {Π6 ροοίβ 

ἘΠ ΘΒΊΒΟΙν 65 ὙΠῸ ἀπο {Π6 χαρϑίϊοηβ ΠΘΤῸ τοίου ἰο. ΤΠ 4150 ἰᾧ 

Τη8 Υ Ὀ8 Ορροξθᾷ ἴο τινὲς ἔτι νῦν. τὰς πύστεις---ἐρωτῶντες, ““Ἶ. 6. 

ἡπίονγοσανὶ αὐἀυόηαβ αὖ ποβρίεϊδιι 7αοοηΐό8, πᾶτα ποη ἰρϑὶ ροθίξο ροὺ- 

ΘΟηΐαν! Ροΐογϑηΐ." ΟΟ]]οῦ. πύστεις ἀΘρΡΘημ8. ΠΡΟ ἐρωτῶντες 85 [8 

οορῃδία ἀοοπδαίῖνο. ΟἿ, Κὶ 8 278. 1; 5. 8 182. 2. ὧν πυνθάνονται 

--- ἐκείνων ὧν (8. ὃ 199. πῃ. 8) πυνϑάνονται. ΟΥ, Π. δ7. 811. 

ξιούντων, εἰϊδοισγη, ἠοϊαίης τιον. οἷς... «ὀνειδιζόντων. ΤῊΘ 

ΟΡΘΙ ἰ5: οὔτε οἷς (ΞΞ ἐκείνων οἷς) ἐπιμελὲς εἴη εἰδέναι ὀνειδιζόντων... 

ΤῊ ῬδΥ Ίο]05. τὲ-ττοὺκ ΓΘΒροπα ἴο οὔτε ἴῃ {πῸ ἢγβύ τηθαρθοῦ. ΤῊ ἤ"66- 

ἄτη ΤΡΌΤη ΤΘΡΓΌΒΟΙΙ ΠΟΙ ΓΘ θυ Γα ἴο 15 Π]αϑίλαἰθα ἴῃ Οαγ85. 8. 71. 
Ὁ. κατ᾽ ἤπειρον, ὃψ ἰαπά. ἤπειρος 5 σμϊῆθ5 {π6 ηιαϊπϊαπα οἵ ἀτθθοθ 

85 ΟΡροβϑα ἴο 105 18]Δη 5. τῷ παλαιῷ τρόπῳ τΤοίοιβ ἴο {Π6 Ῥυδοίϊοθ 

οὗἨ ΡῬΊΓγΔΟΥ δη4 ΤΟΌΡΘΥΥ ὈΥ Δη4, 1πι8ῦ ΞΡΟΚϑὴ οὗ δηᾷ ποί, 85 Ηπᾶβ. βδηᾷᾶ 

Β01η6 Ομ ΓΒ ΒΊῈΚ, το {Π6 αἰβρθυβθα δη4 ἀθίβμοθ βββ οοπαϊξίοη οὔ (Π6 

ῬΘΟΡΙΘ ψἘῸ ᾿πῃδθϊζοα {Π6 οἰτίθ5. Λοκροὺς... «᾿Ακαρνᾶνας. ατοίθ 

Ὑ768}} γιατ κ (ΗΠ]50. οὗ τοϑοοο, 11. Ρ. 888), παῦ {π6 ΟΖΟ]λη Ἰ Οο ΊΆΠΒ, 

{Π6 «ἜΤτοΟΙ ΙΔ η5, ἀπα τη6. ΑΘΓ ΠΪΔῺΒ Ὑγ6Γ6 {Π6 πιοβῦ Ὀδοκυγαγα πηριη- 

Ῥ6Ὶ5 οἵ {ῃ6 Ἠρ]]θηΐο ἀσρτοσαΐθ. [Ὁ νγαὰϑ ποῦ πη0}] πθϑ} {Π|0 {ἶἰτη6 οὗ {Π8 

ῬφΙοροηπθβίϑη γᾶν, ὑΠπαῦ τη ἢ ἸΠΙΟΡτ δύο 18 σίνθη τοβρθοίϊηρ {Πθιη. 

τό τε σιδηροφορεῖσϑαι, ἐλ6 ἐτὐρϑαγίης 9 αὐ ι01" (Ἰζογ ]1ν, ἐλ θεῖγ 
οἰαά ἔπι ἐγοη), 18. {Π6 βαθ)θοῦ οἵ ἐμμεμένηκε, δοτγιεϊγιιο(, γϑηναϊπδ ἃ5. ἃ 

ΟὈΒίΟΠ,. ἀπὸ τῆς παλαιᾶς λῃστεῖας. ΔΙΙῚΒ ΟΠ] Ὀ6 ΌΓΠ Π6- 
οὲ 

» 
απα- 
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ΟΘΒΘΑΙΠΥ ὈΥ͂ {Π6 Ὀἰγαΐθϑ δηα ΤΟΌΌΟΥΒ, 8 Πα δἷδο ὈΥ ὕποβ6 πὸ που] 46- 
ξοπα {ποιηβοῖνοϑ ἔοσα {πο ὶ1 αὐΐδοκβ. ἀπὸ πϑῦο ἀθῃούθθ {Π6 οδῖιβο ΟΥὕ 

ΟΟΟΔΒΙΟΠ, ὅψ γδαϑοῦ 47. 

ΟΕ ΡΨΕΒ. ΥΙ. 

ἴῃ {Π|0 ΘΑΤῚΥ {ϊΠ168, 8}1 {116 ΟὙΘΟ ΚΒ ὙΥΟΥΘ ἉΤΊῚΒ ΘΥΘΤ ὙγΠ1]|6 ῬαΤΒαΐηρ᾽ ἘΠ οἷ τ ΟΓ  ΠΑΚΥ͂ ΒΥΟΟΔ ΟΠ 8 

(8 1): ἃ σαβέοιη νυ Βΐοἢ 18. ΠΟῪ ῬΉΘΥΔΙΘ ΠΣ ἴῃ ΒΟῚη6 Ῥατίβ οἵ ἄτϑθοο (8 2): δ) ὙΠ 10 ἢ} ὉΤῈ 

ἢγϑὲ 1αἰᾷ αϑἰάθ ὃ. ἐπ Αὐμθηΐϑη8, συ ὸ δαορίθα ἃ τηοτο τοῆηθᾶ τποᾶο οὗ Πρ, ΔἸΕΠΟΌ ἢ. ἱξ 

νγ848 Ὀπΐ τϑοθηίν, παῦ {Π6 τηογθ Θ᾽ ἀου]ν αἰβρθηβοα τυ ὉΠ 6 ΟΥ̓Πϑτη θη 5 οἵ 8. 1658. οἱ ν"]Π]χϑᾶ 

Δ Ρ6 Δη4 δβαορίοα ἐΠ6 β' 016 ἈΡΡΆΤΟΙ ΠΟῪ ἴῃ τι (δ 8); 1 {18 ϑἀορίίϊομι οὔ ἃ ΤΠΟΓ8 Β' ΠῚ Ρ]Ὸ 

οοβέστηθ {ΠῸ6 ΤιΔΟΘἀεο ]ΟΠἶδη5. ἴοοΚΚ {πὸ Ἰοδᾶ (δ 4); Δπα ὑγϑτθ {π6 ἢσδῦ δ͵5ὸ γῆοὸ ῬΥδοιβο 

ΘΥΤ πα ϑίϊο ΘΧουοἶβοϑ Πα ΚΘ, αἴγα]65. μϑνῖηασ ὈΘῸη. ὈΘΙΌΤΘ ΟΤῚ ΔΙΌΠΠΑ {Π|6 οἱ ΠΒ. δ[ἴ6. {Π|6 

ΤΩΒΏΠΟΓ ΟΥ̓ [Π6 ῬΑΓΌΔΓΪΔ15. (8 5); ἴῃ ΤΊΔΩΥ ΟΠΘΥ Το βρθοῖβ, ἔπ γ6. γ 85 8 Β᾽ Π. ΠΥ  γ θοῦ 

{16 οΙά ατϑοΐδη τηοᾶο οἵ ᾿ἰνίησ, πα {παΐ οἵ ἴΠ6 ῬΑΥθ Αγ η8 δὖ 6 Ῥγοβθηΐ {1π|6 (δ 0). 

1. ἐσιδηροφόρει. ὅθ Ν, οἡ 1. ὅ. ὃ 8. 

ὀοτγυΐ 97 ἐλιοῦ)" εὐϑυργοίοοξει, ἀτοο ἐπ 8. Οἵ, πόλεσιν ἀτειχίστοις, 1. ὃ. δ 1. 
Ῥ]οοτη, σου] τόπου ἀφράκτους οἰκήσεις, ογροῖν οὐϊίαγοβ οὐ 8οαϊξογοα 
λωηινίοίϑ. ξυνήϑη Ξ-Ξ- ξυνήϑως. δίαιταν ΤΟΙῸΓΒ. ΠΟΙ ἴο {Π6. ΠᾺΡ 15 

δ η4 τηοᾶρ5 οὗ ἄδην ΠΠ|Ὸ (" υἱέω σογυι8. οὐ ἐπιδέϊέιεἐϊο." Βοίδητ), πὰ τᾶν 

6 το παογο, ογαζηαν γι ϑι168. μεϑ᾽ ὅπλων --- ἔνοπλοι. 

ῷ. ταῦτα τῆς Ἑλλάδος, 1. 6. {π0 ΟΖο]ΐαη Τιοοῦίαηθ, ΖΦ ο]απ5, δ η 
Αοαυπδηΐαηβ. ΟἿ, 1. ὅ. ὃ 8. ἔτι οὕτω νεμόμενα, γθέαϊγυῖη ποῖῦ ἐλιὶ5 

λμανὶξ; Ἰλϊΐου Ἰ]γ, ζἑυΐηγ ψοΐ ἔρη, ἐλυὶβ Ὠγαγ 6}. τῶν πότε (ὃ. ὃ 109, 1) 

---διαιτημάτων ἀθρΟΠ 5 οἢ. σημεῖον. ἐς --Ξ οαἰοηα νι ἰο. 

ὃ. ἐν τοῖς πρῶτοι, 77) 97 αἰ (Κ΄. ὃ 239. Τὰ. 2). ϑβοιηθ το που {Π|6 

ῬὮΡα56, αηιοηῷ ἐδ 7γ8έ. Ῥαῦ οἵ, Μ. ὃ 290. 8; 961 5 ΙΚἅπη. ὃ8 157. 4; 

444. ὅ. α. ὅὃ66 αἶθδο Ν. οἡ Π]. 17. 81. 

ἰαφαΐξίοη, 975 ἡιαγιογ8, ἴ. 6. Ὁ Δαἀορίϊηςσ οπβῦο 8. 1085. ΒΟΥΘΡΟ, 

πρεσβύτεροι-“ -τῶν εὐδαιμόνων --Ξ {λ6 οἶ161" Ἠιόη, ἢ ἐλι6 οριϊοηε οἴα88. 

αὐτοῖς (-Ξ ἐξ αὐτῶν), 9 ἐλεηι, ἀπιοης ἑῆοηι. Μι. ὃ 587; Οτὐόβον, 610. 

ον διὰ τὸ ἁβροδίαιτον, οὐνὺ αὐοοιίγυέ 0 ἐπεὖν" {ει οι ἡαζξϑ, ἃ5 
ΑὙ ΠΟΙ] Ὑγ6}} Γθιπα Κ8, ΟΡ] αἴ η8. ἢν ΠΟΥ νοῦ {πὸ Ἰΐηθη ἄγθθθ, ποῦ 

ὙὮΥ {ΠΟΥ ἴοοῖς τὸ ΟἿ Ἡφποο {Ππ086 νου β 0 0 Ὀ6 (ἄκοη σῇ 

φοροῦντες ἃπᾷ ποῦ ὙΠ ἐπαύσαντο. ΤΊ βγποίασο οὐ {Π6 βοῃύθποθ 8 
ααϊΐο οοη  πϑοᾶ, [Ι͂ἢ τοβρθοῦ οῸ {Π6 ννθαυῖηρ οἵ ᾿πθὴ ραν τηθηΐβ, (106]. 

{8 η}κ8 {παὖῦ {π6 ΠΧ αν Ὺ οοπβίϑίθα, ποῦ οὐ]ν ἴῃ {πιοὶν θοΐηρ οὗ Ἰΐπθη πηὰ- 

θυ 18], αὖ Οἰ ΤΟ ΟἹ Π165. ΤΊ Ϊν ΘΠ ὈΓΟΙ ἀουϑα, χρυσῶν... «τριχῶν, αΥ- 

γαίης ἔλα ἀῶ" ον ἐλοὺ" λἀοα ἵη γοῖΐ8 ὃψ {δὲ 7αδίοηίηφ, 97) φοϊάτῃ 

σναβθορρε) 5. “ὍΘ. χρυσοὶ τέττιγες Βοῦνοα (ἴἰκὸ {πὸ οΥπδιηθηίθα 

ἐοηιῦϑ οἵ τηοουιι {{Π|65} το ΚΘ} {πΠ6 τορ-Κποῦ (κρωβύλον) ἴῃ οπᾶδν." 

διὰ. «. «οἰκήσεις, ον) ἀο- 

ἀνειμένῃ τῇ διαίτῃ, ὃψ ἃ γ6- 
ὲ « οἱ 
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ΒΙοοπιῖ, Του ΒΠ8Ρ6 ῬΟΤΘ ἃ ΓΘΒΟΤΩὈ]8Π06 ἴο [86 ΤΌΤ ΟΥ̓ ΘΓ ΆΒΒΠΟΡΡΘΙΒ, 
8 ἀονῖοθ το {π0 ΑΥΠΘΗΪδη5Β. 566 ηὶ ἰὼ ἤϑυθ δαορίθα, ἴο β5ῆον {πα 

ΠΟΥ γ6γ6 παύϊνοϑ οὗ {Π6 5011} (αὐτόχϑονες), ἃ5 ὕΠ9 σΡΆΒΒΠΟΡΡΘΙ, ὙΠ 10}} 

γγὰ8 Ῥγοαπορα ἔροτη {Π6 Ἰὰπα ᾿ἴ561, Ατὐϊβίορῃη. Εααϊῦ. 1881, 4Ππ 05. το 
{Π656 σ,ΑΒΒΠΟΡΡΟΙ -οοΙ 5. ΤῊ βυπαρηΐ ἰ5 Γθίουυ θα ἤο 5 μλ 1 0Π}}5 Ποῦ. ατ. 
8πα Ποπι. Απίΐᾳ. Ρ. 2608, [ογ΄ δὴ ἱπύθγθϑυϊηρ βκοίοῃ οἵ {86 νδυίοιβ νγᾶγ 8 

ἴῃ ὙΠ] μ6 Οὐθοκβ δυγδησθὰ ἐμοῖσ Πιαἷν, τ ΠΠ ΔΡΡτορυϊαίθ 1Ππϑ8ίγ8- 

ἰἴοηβ. ἀναδούμενοι ἀρΡ6Πη68 ὁπ. ἐπαύσαντο (ὃ. ὃ 395. ἢ), Δπ4 τῶν τρι- 

χῶν Ἰἰτηϊ5. κρωβύλον. ἀφ᾽ οὗ, 7 οην τολίοὶ οτιβτοι οὗ {πὸ Α16- 
ΠΪΔ 8. ἡ σκευὴ κατέσχε (1λ6 7αδλΐίον, ργολαϊ θα) 15. ὃ Ἀγ ῬΆΠαΡ6 [Ὁ 

οἱ πρεσβύτεροι τῶν ᾿Ιώνων κατέσχον τὴν σκευὴν ταύτην. ῬδΌΘΙ, 

4. μετρίᾳ, 8ϊηιρ16, ηιο(ο5έ. ἐς (Ὀοίον τὸν νῦν), οοη ον ηιο ἴο. 

Κ. 8. 290. 2. (8) Ὁ. ἐς τὰ ἄλλα, ὅν οὐδε)" γοϑροοίϑβ. -------- πρὸς τοὺς 
πολλοὺς 1ῖΒ ἴο Ὀ6 οοπδίμποα ἴον ἰσοδίαιτοι, νος {η6. 8110]. οχ- 

Ῥ]αἴηβ, ὁμοδίαιτοι. οἱ τὰ μείζω κεκτημένοι. ΤΠ5 Βῆονγθ {Ππῶὺ ἴῃ 

{πὸ δϑπηδύϊου οὗ ὙΠποΥ ἀ1465, θα πΆΠΥ οὗ ῬΓΟΡΟΙΥ τνὰ8. ποῦ ἃ ἴδαΐπτθ 

οἵ [η6 [μορεθιηοπίδη ἰηβυϊ τα ]0η5. τοί (Ηϊβῦ. ασθθορ 11]. Ρρ. δ90-- 

95) ΘΧΡΟΒ65 πιοϑῦ Δα ΓΔ] ὕΠ6 ἀρ θαπ5 οὐ Ρ]αὔδγοΙ, ἴῃ γἐοβρθοῦ ἴο [Ἐ8 

Πρ ϑα τϑαϊνίβίοη οὗ Ἰαπα θα ρυο ρου ὈΥῪ ΤΠ Θαν ΡΒ, ἃ ἢ15. ὈΔΠΙΒΗμηθηῦ 

οὗ ρο]α δηᾷ βἰϊνϑι ἔροιὴ ϑραγίδ. 

ὅ. ἐγυμνώϑησαν. ΤἼ|6 γυϑοίϊοο. οἵ οοῃίθηαίπρ παἰκοά ἴῃ {πΠ6 ΟἸγπι- 
Ρἷο βϑμηθβ, τυ Πΐο ἢ, ἃ85. ννο ἃΓΘ ΠΘΓΘ. Ἰπ ον τη 64, ἀγΌ80 όσα {πΠ6. ρα ύδη8, 

γγὰ8. δαἀορίοα ἴῃ {Π|ὸ 14{} ΟἸ ρα, ἃ8. 1 ΔΡΡΟδΙ 5. ΤῸ Δ ΘΡΙΡ ΔΙ 

οἢ ΟἸΒΙΡΡα5. {π6 Μοράγθαη. (ἀοὔα!. 88 .8. {πᾶῦ πρῶτοι 18 ποῦ ἴο Ὀθ 
Ῥιθαβθα τοὺ ἔμγ, βίποθ {πὸ Τϑοθαςιηοηΐδηβ. Φουα {1118 οπιβύοιη ΤΌΤ. 
{πὸ Οτοίθμβ. ΟἿ, ῬΙαῦ. Βϑριῦ. Υ. ν. 459. Α τοίδυθμποθ, μουγθνοῦ, ἰῸ 

{Ππ|5 Ῥαββαρθ ἴῃ Ῥ]αΐο, υν}}} Βονν ὑπᾶῦ {16 ἀγῶνες 816 ποῦ Του ἴο, 

Ῥαῦ {Π6 σαμηθβ ὑποιηβο] 68. ἐς τὸ φανερόν. ΤΠΘΙῸ Β6ΘΠ18 ἰὼ "6 

8Π Θ]ΠἸρ5ῖ5. οἵ προελθόντες, δα ϊ8 τοδέϊψιι5. ἐη, ὁοηϑροούιην }7Ό017᾽ 6581. 

Ξο Βδποι, (6116, δηᾷ Ῥορρο. Πβος Τηᾶῖκοβ. ἐς τὸ φανερὸν --- ἐν 

τῷ φανερῷ οὐ φανερῶς. ΑΥΠΟΙα 5. ΔπΠ4 ΒΙ]οοΙΠ614᾽5. ὑγϑηβ] θη, 707' 
αἰ ἐο 866. τιϊκῖὶπσ ἐς ἀοποίθ οἰτΠοι {Π6 ἀθβϑὶ ση6α ΟἹ πϑύαγ 8] σθαι] οὗ 

ἔπ δοίϊομ, 15. πα  1551016, δηοθ {Π6 [ὈΠΘΙ νὰ8. ποῦ ἔσθ, πα (0 

ποίϊορ ἐπ Ἰαϊίου, ἃ5. ὑποῦρὴ {ΠπῸ6 τοϑᾶοι νοῦ ]α πρρα ἴο 6. Ἰῃ!ΟΓ ΠηΘΩ͂, 

{μπαῦ ἃ οοτηθαίαπῦ νι ]ὸ ΘΧ ΘΓ οἰβοῦ παϊζοα νου] 6 βθθὴ ὈΥ 8}], 4065 πού 

οοιηροῦῦ τ {πῸ Ὀνονὶν οἵ ΤΠπον 1165, ὙΠῸ ΠΟΥ ΘΙ {5 5146. ἴῸ 

Ἰῃ!Όσ τ Πἶ8. Γρϑᾶου οὗ Δηγ {Π|πρς Ὑν Π101}. Π6 ΠΙΔΥ ὍΘ. ΘΙ ΡΡοβρα [ο Κπον. 

λίπα ἰ56. 8η Δρυασοά ἀαΐνο ἴῸΓ λίπαϊ, λίπᾳ, ἴτοὴ τὸ λίπα. 

Κ. 8 68. 9. ἠλείψαντο, 1. 6. πρῶτοι. τοῖς βαρβάροις ἔστιν οἷς 

-- τῶν βαρβάρων ἔστιν οἷς (--- ἐνίοις. Κ΄. ὃ 891. Κ᾿. 4). νῦν ἰ5. ἴο 

6 οοπβίγποίθα ἱμπηηθαϊαύοὶ γ αἰΐοι ἔτι δὲ καί. Καθρ, του" 5 1} 

ΟΠ ΤΘΆ30η {παῤ ἄσλα τίϑεται ΒΠΟΌ]α ΡΙΌΟΡΟΙν πᾶνο θθθὴ ἄσλων τιϑεμένων, 
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8Δη4 {π6 [Ὁ]ονῖης καὶ οτηϊ θα, 5βἴποθ {πὸ αἰθτοποθ Ὀθύσσθθη ἐπθ 
Οτοθκβ απ Βδυθαυίδηβ, ἰπ {Π6 {ἰπ16 οὗ ΤΗπογ 65, νὰ ποῦ ἴῃ ἐῃ9 
Ἰηϑεϊταϊτοη οὗἨ ΡΥ ΪΖο5 ἔῸ1 Ὑγγ ϑΌ]]ηρ Δη4 ΡῈΡΊ]Πβιη, θαῦ ἴῃ {Π6 Ῥαι θαι ίδη 

οὔβίοιῃ οἵ οοπίθηαϊηρ τ σΊΓ]65. ἃγοπηα {Π6 ἸοἾΠ8. τοῦτο ΥΘοΓ5 

ἴο τὸ πυγμαχεῖν καὶ παλαίειν, ΘἸ]Ἰοϊ 6 Τρομι {Π|6 Ῥγθοθαϊηρ' σα βίδη- 
ἐἶνοθ πυγμῆς Δη4 πάλης. 

0. Κταῦρ. οοπδίγιιοίβ πολλὰ τ} ὁμοιότροπα, Ὀπὺ ΒΙοΟΙἢ, ΒῸΡΡ] 168 
κατὰ νΪΓΠ πολλὰ δΔη4 [μκ68 ὁμοιότροπα ΔανΘΙΌΪΔΠ]Υ. 

ΟἾΓΑ ΤΕ ΥΤἼ 

Ἐθδ1 {Π6 βακ οὗ βου ασεϊηβ {πὸ ρἰγαΐθβ, [Π6 ΠΟΥ δποῖϊθηΐ [ονντ5. το σο ὈαΐΠῈ βοιηθ 415- 

ἴαπορ ἔχου [Π6 568, νΥ Ω1]6. 5101} 88 Ὑ6ΙΘ. ΠΊΟΪΘ ΤΟΘΘΗΠΥ͂ [ΟΠ Πα το Ὀα}ΠῸ οἢ ἔπι9 ΥΟΥΥ 
Βθδ-οοδϑβί, ΟΥ᾽ ΟἹ ἰδ 1568 [Ὁ {Π6 ΠΊΟΤΘ ΘΟΠ ΘΠ θηῦ ΡῈ ΒΕΪ5 ΟΥ̓ ΘΟΠτποτοο (8 1), 

1. ἤδη πλοϊμωτέρων ὄντων, πανί γοΐίογ, δοΐη ποῖν 076 αὐνυαηοεᾶ, 

“φρῆση, ἐλίηιϑ δεσαη ἐο αὐἀηυϊέ ἠλον 7 γπιαυϊγαΐξίοη." Αὐπο]ᾶ. πλωϊμω- 

τέρων 5 ἰουηα ἴῃ {Π6 οαϊτοη5 οἵ 6ο06]., Ηδδοῖκ, ῬΟΡρο, αδπᾷ ΒΙοουηΐ, 
ΤῊΘ Ρ]ΌΓΑ] 15 Πθγ6 πι864 ΤῸ} {Π6 β' Πρ 18}. ἐπ᾽ αὐτοῖς τοῖς αἰγιαλοῖς, 

ἄρον ἐλ6 ὉϑΡῃ 8θα-οοαϑέ. ὃ. καὶ 100. 4. ἃ. ἀπελάμβανον, οὐδοπρτε. 

Τη οὐπϑι ΡΊδοθβ, 85 1Υ. 45. ὃ ὃ: 102. ὃ 4, 1Ὁ 15 πῖοῦθ [ΠΥ τυτ τη ἰσθμὸν 

ἀπολαβόντα τειχίζειν, τείχεσιν ἀπολαμβάνειν. ἼΠ6 νΘΡὉ ὉΠ 6} 6016 ΤΔῪ 

6 βαΐθιν γθηάουθα, ἐλον τραἰίοί 90} δηείοϑοιί «ὐἰέλ, τοαϊ8, ΟἿ, Βοίδηῦ 

δι υοόοό. ἘΊοοτηΐ, 1Παβύλαίθβ {πΠ6 ὁμοϊοθ οὐἨ δοιηπιδη]]ης ῬΟΒΙ ΓΙ ΟΠΒ 8.8 

{π6 5ἷτθ οὔ {πο86 ον ηβ, ὈΥ τυ προ το ΟὐΥ πη ἢ πα Ῥοίεθ8. ἐπὶ 

πολὺ ἀντισχοῦσαν, 707 ὦ ἰοηᾳ {ΐηι6 ργδυαϊοηέ, “ αὖι οὐ αηέοηι Ξε: αἰα- 

ἔχ η81}.) Βοίμθ. ΟΥ̓ ΤΙ. θ4. ὃ ὅ. ἀπὸ ἴῃ ἀπὸ ϑαλάσσης ἀοηοίοϑ8 

αἰδβίδμοο λοι ἃ ρἴδορ, [πΠ6 γϑὺ οὗἨ 1πΠ6 Ῥῃυοροβι 0 Ὀοϊηρσ οπθ οὗ τοϑϑῦ. 

Κ. 8. 288. 1. Ὁ. Ἐρίδγοῃοθ 18 ῃϑα ἴο βιιοῃ οἰϊ68 ἃἋ5 ϑραγία, ΤΉΘθοβ, Π6]- 

ῬΒΪ, ΑΥΡΌΒ, οἵο, ἔφερον, ἐλον (1. 6. [ΓΠ6 Ρἱναίο9) ἠαϊα ἐοαβέδ, γωυαροᾶ. 

φέρω ἴῃ {{||8. ΒΘΠ56 18. ΠΒΌΔΙΠ]Υ Ἰοϊηθα τυ] ἄγω. τῶν. «. «ᾧκουν, α8 
φιατ 47 {δι οὐδιθ}8 αϑ ἰἱυφιί ογν }ι6 ἐοαϑὲ (κάτω ᾧκουν), αἰἐποιισὴ “παο- 
φιιωϊηίφα, εοὐέι, πιαγλέϊηιο αὐῇυϊγ8. ΤΙ ΔΔΟΚ ΒΌΡΡ]Ϊο5 ἐκείνους ὈΘίΌΓΟ ὅσοι, 
οπ δοοοππί οὗ {Π6 ρῬγθοθάϊηρ ἀλλήλους. ΤῊΘ ῥῬδυ  οἰρ]6 ὄντες 8 ΠΘΙῸ 

οοηοθββῖνθ, ἃ ἃ τηδν 6. {γα Πβ] θα ἃ5. ἃ νϑὺῦ ργθοοᾶρα Ὀν αἰέλμοιφῆ. 

ΟΕ Κ'. ὃ 9192. 4. ἃ; 5. ὃ 298δ. θ; οὐ ϑαλάσσιοι-εΞ οὐκ ἔμπειροι τῆς 9α- 

λάσσης. καὶ μέχρι τοῦδε κ. τ. Δ. ΤΘΒΌΠΙΘΒ. ᾧΠ 6. ΠΑΡ ΌΟΠ, ὙΠ] ἢ 

γγα8 που τρίθα Ὀγ {Π6 ῬαΡΘη Π 16 51]8. ἔφερον. - - «ᾧκουν. ἀνῳκίσμενοι 

εἰσὶ (-- ἄνω οἰκοῦσι), αΥὐὸ διέ αὐ ὦ αἰϑέαποο ὕγοηὶ ἔπε δοαδί. ὙΤῈῸ 

σθηᾶον ὈΥ ὁοηϑύγιοίίο αὐ 8οηϑιίην ἴθ. Ῥαῦ ἴῃ {πὸ πιδβοι]ηθ, ἈΠ Οαρ ἢ [ἢ 
γΟΓΌ ΡΓΟΡΘΙΥ ΓΘ 8 ἴο οἰο85, ὅθο Ν. οἡ 1. ὃ 190. 1. 



Οπλρ, Ὑ1ΠΠ.}. ΝΟΤΕΒ. 198. 

ΟΗΑΡΤΕῈΒ ΥΠΠ]. 

ῬΊΓΔΟΥ νγ88 150 ργδοί βοᾷ Ὀγ {πὸ ἰβδηἄθγβϑ, υ ποτ πΠ6 ΡατΙ Ποδίίοι οὗ Π)6105 Βῃουσθᾶ ἴο παᾶυϑθ 
ῬΘΘη 1ΠΟΒΕΥ ΟδγΔη5 8δπᾶ ῬΠΩΠΙοἶ8Δη8 (8 1); θα 6 πη ΜΊπΟΒ ΘΧρΡΟΙ]Θα {Π6 Ρἰγαΐθϑ ἔγοτῃ 

τπ6 Βα η 48, ἰῃ6 808. ὈΘΟΔΙΠΘ ΤΊΟΤΘ ΟΡΘΠ ἴο πανί βαίίοη (8 2): ἴῸὉΓ ΒΟ ἢ τ Άβοη, {Π6 τὸ- 

ΒΟΌΓΟΘΒ 8Πα ΡΟΎΘΙ οὗ {πο56 Ἴ7ἴἘ).Ο ἄνγοὶῦ οι ἔπ6 βθα-οοδϑύ ἱπογθαξϑᾶ, δηᾶ {μοὶγ τηοᾶθ οὗ [8 

Ῥδοοτηΐηρ τηογο βοίι]θ, [Π6Υ Βυττου παρα {πο ὶγ οἰ[1685 τὶ ἢ Ὑγ 8115, ΒΟΠ]6. οὗἨ ὑπο οἰτ68 

οὈἰδιηΐ πρὶ [Π6 ῬΓΘ- ΘΙ ΠΘΠΟΘ ΟΥ̓́Θ ΒΠΊΔΙ]ΘΥ ΟΠΘΒ, δία ποα ἴο σοπβ᾽ ἀθγα Ὁ]Θ ΘΟ ΒΘ Π6Π06, δηᾶ 

ἴμ5 ἴΠ0 ὙΔΥ νγ88 ρτθραγϑᾶ ἴῸΓ {Π6 Ττοΐδη δχρϑαϊίοη (ἐᾷ 8,4). 

1. Ῥορρο {μῖηΚβ {μαὺ {Π15 βθοίϊομ Ὀθ]οηρθ ἰο {Π6 ργθοθαϊηρ ομδρίοσ, 

᾿ΠΑΒΙΠΠΟΝ 845 ἰὖ Π]πβίγαίθβ ὕπ6 βαθ]θοῦ τηδίίον οὗ ἐπαῦ ομαρίθυ. οὐχ 

ἧσσον --Ξ μᾶλλον. ὄντες, το 106706. ΤῊΘ ῬΔΙ ΟΙΡΙΘ ΤῊΘΔΥ ΒΟΙΠΘΕ 65 

6 τϑηᾶογθα ὈΥ͂ {Π6 τοῖν ἀπ σοσρ. ΟΥ̓ Κ, 8 809. 8. Ὁ; 5. ὃ 295. 2. 

οὗτοι... «ᾧκισαν (οοἰογῖξοα). ΟἿ, Ἠοτγοαοῦ. 1. 171: ΤΥ 147: ὙἹ. 

44. μαρτύριον δέ. 8686 παράδειγμα, 1. ῶ. ὃ ὅ. Τὴ [1]] [ὈΓΤὰ 18 
[ουπα ἴῃ Ηογοαοί. ΠΠ. ὅδ. τεκμήριον δέ μοι τούτου τόδε (ἐστῇ. ΟἿ, 

Μύ. ὃ 628. 2. ,», Βαίι. 8 161. 6. καϑαιρομένης. ΑἸΐοΣ {Π15 ΡαΓΙῆοᾶ- 

ἰζοη οὗ Τ 6105 ὈῪ {π6 Αὐμθηΐϊδηβ οἡ ἴΠ6 δάνϊοθ οἵ 8ῃ οὐϑοῖθ, {Π6γ βαΐς- 

ἴοι θα πὸ Ρϑύβοῃ ἴο 416 οῃ {Π6 ἰβδηᾷ, θπὺ οαγγθα {Πο056 ὑΠΟ86 ΘΠ Ὑγ85 

ΔΡΡΓοδο ΐηρ ΟΥ̓ Ρ ἰηΐο ΒΠΘηΘδ. τῷδε τῷ πολέμῳ. 1)6]05 Ὑγ788 

Ῥαγῆθα αὖ [η6 6π4 οὗ {11 β'χίῃ. γϑανῦ οὗ {πΠ6 ῬΘΙοροπηη βίῃ Ὑγ8Γ. 

ὑπὲρ ἥμισυ, αὖουθ οπά λας. σκευῇ τῶν ὅπλων -ε- ὅπλοις δοοοτα- 

ἴπρ' ἴο {π6 ορ᾿πίοη οἵ βοπιθ, Ὀαύ 1Ὁ 18 θϑύϊθν ἴο τϑ παρ σκευῇ, 7,βϑ)ίήίοτι, 

πιαῖο. ξυντεϑαμμένῃ. (ἀ06]. 6α108 ξυντεθαμμένου, νΥ ὨΪΟῊ γ᾽ 6145 {Π9 

ΒΒΙΩΘ 56Πη868. 
2. ΤηΘ αἰβοιββίοι οἵ δυθηΐβ ΒΘΘΙῚ8 Π6ΓΘ [0 Ὀ6. ΤΘΒΕΙΠΊΘα ΠΤΌΤη ΟΠ8Ρ. 

4, αὖ ΒΙΟῊ ρίδοθ [Π9 βίου δ αἰ ρ τ 5βθα, ἴο 5ρθᾶκ οἵ {πΠ6 δχἰβίθβποβ οὗ 

ῬΊΓΘΟΥ 8η4 ΤΟΌΡΟΓΥ, δηα {ποὶν οἴϊδβοῦ Ρρομ ὑπ6 οοπαϊοη 8π4 ΒΦ ὈΪ5 οὗ 

[86 νϑιῖουβ βίαίθβ οἵ ἄτθθοθ. δὲ τηδὺ ὑμπογθίοσθ θ6 ΓΘ Πα ΘΓ θα, λοιοθυθ). 

καταστάντος, ἠαυΐπρ ὅδοη 6ϑἰοαν[ϑηφά. 

τερον. ΟἿ, Ν. οη 1. ἴ. 81. οἱ ἐκ τῶν νήσων κακοῦργοι ἀνέστησαν 

--- οἱ ἐν τοῖς νήσοις κακοῦργοι ({Π6 ρίγαΐε8) ἀνέστησαν (10676 φα)}ε11661) 

ἐξ αὐτῶν. Ἄ. ὃ 800. 4. 8. πὲρ δἶγο8 ἃ βῃ849 οἵ ἱπαθῆπιίθπθθθ ἰο ὅτε 
--- αδοιύ ἐλ ἐΐηιο τρλότι. 4 ᾿ 

8. οἱ παρὰ ϑάλασσαν ἄνϑρωποι, ἱ. 6. 86 Ιη6ηὴ ὙὙὌΠῸ ᾿πῃαθὶἑθα [ῃ9 

Βθδ-οοδβίβ. μᾶλλον. « - «ποιούμενοι, λαυΐπῳ τοῖο οὐέαϊπεα, ;οβϑοϑϑίογι, 

47 φγοαΐον τρεαϊίλ. βεβαιότερον Ἠδ5 ΤΘἔοΓΘΠΟΘ [0 ἃ ΤΠΟΓΘ Ρϑυηϑηθηῦ 

τηοα6 οὗ Ἰἰνίπρ. τείχη περιεβάλλοντο (80. ταῖς πολέσιν) --- τὰς πό- 
λεις τείχεσιν ἐκύκλουν. πλουσιώτεροι ἑαυτῶν --Ξ γοἢ. 67" ἑΐανην ἐΐον 
106 76 δ6 7076. γὰρ “οδῦβαπη το] γϑυθογαϊη βαιότερον ᾧκουν οὗ 

τείχη περιβάλλοντο." ῬΟρρο. κερδῶν ἀθροπαβ οἢ ἐφιέμενοι. Κι. 

ὃ 278. 2. Ὁ. τ οἱ --ἥσσους, ἰἢ6 »οογ6). 8. ὃ θῦ, ------ προσεποιοῦντο 

πλοϊμώτερα --- πλοϊμώ- 
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«ον πόλεις, ἐλον τρογν οὔθ)" απ ἠιαᾶ οὐθαϊογυὲ ἐο ἐζιθην, ἐ]ι6 δηνα 16)" οὐἐΐο8. 
Τινο ΡΒ Γ 8565 ἃΓ6 ΠΟΙ Ὀ]ο παρα ᾿πΐο ΟΠ. 

4. μᾶλλον ἤδη ὄντες, δοίη τοῖο ἔην ὦ δοέξ6)" 8έωέθ ΤΠδι ΤΟΥΤΠΘΥΊΥ, 1. 6. 
Βανΐπρ ΠΟῪ ὈΘΟΟΠΊΘ ῬΟΥΘΡΓῺ] Δ Π το. ΒδαθΙ ᾿πίθγρυθίβ [Π18. ρ85- 
βδρο; ἡιασίϑ 68, αὖ [811 Θοπα! 1006 18: ἔθνη, ααϑτα αὖ ἴῃ 1118, ρα ῖβοα." 

ὕστερον χρόνῳ --' ὑστέρῳ χρόνῳ, ὃ [ὈΥΠΙΘΙ τοϑαϊηρ, Ὀπὺ ποὺ οοη- 

Βἰ ἀγα 8. βἴοββϑ. 

ΟΗΑΡΤΕΒ 1Χ. 

“ΙΘ δχρϑαϊοη αρϑϊηϑὺ ΤΎΟΥ νγαϑ βεῦ ὁ ἴοοῦ, ποῦ 80 ΠΟ ἢ ΌΥ {Π|6 Βαϊ τ Β οδί ἐο ΤΎΠαδ- 

ΤῊ8, 88 ἴΠ6 ΒΌΡΘΙΪΟΤ ΡΟΎΤΘΙ 8η4 ᾿πἤμπθποθ τυ Πο ἢ ΑΒΘ ΠΟ ἢδᾶ ἴο ΔηΥ οἵ (ΐπ8 ὑσῖποθ5 
ΟΥ̓ Π18. {ἴἰτη6 (8 1); [ὉΓ ῬΘΙΟρΡ5, ὈῚῪ {π6 ὑγθϑ ἢ πνοὴ ἢ Ῥτουσῃῦ ἔγοπι Αβῖϑ, ὈΘΟϑῃ6 Ροῦν- 
ΦΥΡᾺΙ π᾿ ῬΘΙΟΡΟΠΠΘΒβ18 (νι οϑ ἴοοΚ 115. πϑτπθ ὕγομῃ ΐτ), Ὑυ ΒΟ ἢ ῬΟΎΤΘΥ τγᾶϑ ᾿ποτθαβθᾶ Υ͂ 

Αἰἴτϑαβ, γο οὈίαϊηρα πο βονοσγοῖσηίν οὐ ΜΙ γοθηϑῈ 8Π4 Βοῖὴθ ΟἴμοΥ βίβίθϑ οπ ἴπ8 ἄρα 
οἵ ἘΠ ΒΓΠ6 88 (8 2); 411 0 ἢ} Ὑσθ ἢ ἈΠ ΡΟυΤΟΥ ΑΘΑΠΊΘΙΊΠΟΠ ΡΟβϑθβϑίησ, Π6 ἄγον ἴο- 

δοῦμου {Π6 δυμηϑηηθηῦ ἀϑαϊηδῦ ΤΊΟΥ, τηοτο {Π’ΟῈ 51] {Π0 ἱπῆποποθ οὗ ΓΘ Υ [Π8Ππ αἰέβοι- 

τηθηΐ (8 8); ἴ0γ Πα διίίοα οπῦ {πὸ ψγραῦθδῦ ΠῸΠΊΌΘΥ οὗ ΒΕ} 05 [ὉΣ Πδὲ δχροαϊίοη, βοοοτᾶ- 

ἱπρ ἴο ἩΟΠΊΘΙ, 0 8150 ΒΡΟΔΚΒ. οὗ 1158 Θχίθηβίνο ΒυνΔΥ (8 4); ἴσου {Π18 δα ρϑαϊο. ΤΑΥ͂ 

ὍΘ οοπήθοίαγοα {Π6 παίασο πᾷ ἱπηρογίδηοο οἵ ἴμοϑο νυ μΐο ἢ ρυοοραθα ἰΐ (ὃ δ). 

1. τῶν τότε δυνάμει προὔχων, ὃψ δοίη 8ιρ6 710} ὄπ, Ῥοῖρ6} ἐὸ ἐπᾶ 

φηῆηοοϑ 97 ἐλμαΐ ἐΐπιθ. ΤῊΘ ρϑηϊθνο ἀθροπθ οὴ. προὔχων (ϑ. ὃ 198, 2), 

ὙΠΟ ῬΑΓ Ιοἶρ]9 ἀθποίθβ ἡιθαηβ (Κ. ὃ 519. 4. 6; 5. 8 295. 8), ἀπᾷ 15 
ΟΡΡΟΒϑᾶ ἴο τοῖς ὅρκοις ἱπ {πΠ6 παχύ οδιιβθ. ΤΠ656 Οἰδ565 816 Ἰη νου 66, 

ὕπ0 παύμν] οὐγᾶοι Ὀοΐπηρ: δοκεῖ οὐ τοσοῦτον---γων (ὅσον) τῶν τότε 

δυνάμει προὔχων. κατειλημμένους (οὐδέγοίο8). ὙΠῸ ΟἝΓΠΒ τοουγοα 

ἴο ἃ΄6 {Πο86 συ βῖοῃ, αὖ {Π6 δάνϊοο οἵ ΟἸγββοβ, ὑνοῦο Πηροῦθᾷ προ {ἢ9 

Βαϊΐοβ οὐ Ἡθίθη Ὁγ Τυπάδγιβ, ἰῸ ρρτονο οὗ {π6 ομοΐζο Ἵν ἢ 5810 

τηϊρηνῦ τπᾶῖκθ, ἃπα ἀοίοπα Ποὺ ΤΠ ῸΠῚ ΔΠῪ νἱο]οποθ Ὑνλἢ γαϊσηῦ δα 56- 
ἀαΘΗΠΥ Ὀ6 οἴσοα ἴο πον. ΟἿ Δρο]]οά, ΠΠ|. 10. 89. 

ὥ, οἱ τὰ σαφέστατα κ. τ. λ. ΤὴΘ ΟΥ̓ΘΙ ἰδ: οἱ δεδεγμένοι (οἵ. 1. 90. 
δ 1) τὰ σαφέστατα Πελοποννησίων, ἐΐο86 9 ἐδὲ Εν(ορογηνοδίωηβ «οὔο 
λωώὺθ γϑοθυοα ἐδ οἰδαγεβὲ ἀοοοιιγυῖϑ. ΤΟ ΡΥ Θίου {Π15. τὸ ἢη6. ᾿Ἰπέουρυθία οι 
ὙΥΒΙΟῊ τηΔ Κο5 Πελοποννησίων ἀθροΠα οἢ τὰ σαφέστατα: ἔἤιο86 τοὴο Πινδ 

γοὐοοὶυθα, ἐδι6 οἰδωγοϑὲ αροοιιγιί8 9.77 ἐδ6 αβαΐγ8 4 Ῥοϊορογγιδβιβ, ἴπαβ- 

ΤΩΈΟἢ 85 ἴπ ΒΟ ἃ ο886, γἡγὸ Βῃου 1 Πᾶνο οχρϑοίθα 1 ὅο ἤν Ῥ66η γι ϊῦ- 
θη τὰ Πελοποννησιακῶν. ἃ... «ἔχων, «τοὐϊοῖ, ἢ6 δγοισῆξ εοὐξῆ, ᾿ΐηὶ 
έοην Αϑία. ἃ ἀορθπαβ οὴ ἔχων. τὴν ἐπωνυμίαν---σχεῖν, 7) γυ͵87.- 
εὐ ἐδ6 παπιθ; Ἰἰζον]γ, λαᾷ ἐλ παωρνΐηρ, ἱ. 6. δ 0 πϑιηθᾶ αὔοσ Ηἰμπ- 
Β6]ζ, ὅμως ὈΘΙοΠρΒ ἴ0 ἐπηλύτην ὄντα, αἰϊποισῆ, ἢ6 τοα8 ὦ 7ογοῖφτῃ- 

6. τοῖς... «ξυνενεχϑῆναι. ἩδδοΙς, ῬΟΡΡΟ, δηᾷἃ οὐθυβ γϑηᾶθυ : ἕο 
ἀἴϑ ροϑίογλέῳ 8ὐϊ}} ργδαΐον Ῥοιδ6)" αοογφα, ἰαϊκιηρ μείζω ἴῸΓ ἃ ΠΘαΘΓ 



Ὅπαρ. 1Χ.] ΝΟΤΈΒ, 198 

ῬΙΌΓΑΙ, ΟΥ̓ ΒαΡΡΙπρ δύναμιν ἔτοτη ἴπ0 Ῥγθοθαϊηρ οοηίοχύ. ΒΙοουηῖ, 
ἐγϑηβιαίθβ: εοὐέδ, ροδίεγὶέψ αἰξαϊηφα, εἰτυΐο 8{ϊ} σγοωΐε} ἐδέϊηιαξίοη. Τὴ 
{18 οαβθ ὉΠ Θοηβίγιοῦοη. νγου]ᾶ Ὀ: καὶ (λέγουσιν) ὕστερον ἔτι μείζω 

ξυνενεχϑῆναι (γένεσϑαι) τοῖς ἐκγόνοις. ΤΡ ΓΟΙΟΓ (Π15 ΤΟ ΠαοΓίηρ, ὈΘοΟΔαΒ6 

10 Β88Π}5 ἴο ΠδΥΠΙΟηΪΖο Ὀθίίοι στ {Π6 οοπίοχύ, 1 Ὀοὶπρ ὑπ6 ἀοβίρῃ οὗ 
{6 δαΐπον ἰο δχαὶὺ ἴῃ {ῃϊβ ρίδοθ {π6 ἴϑμιηθ οἵ ῬϑΙορβ, δπα ἴο σῖν 5 

Ῥοβίϑυϊυ (ἰ. 6. Αἰγτϑὰβ 8Δπ4 ΑἸ σΤΠΘΠΠΟΠ) ΠΡ τηθθα οὗ Ῥγδαῖβθ ἴῃ {86 
ΒΕ Βθαπθηῦ οοηίοχύ. ὑπὸ Ἡρακλειδῶν. ἘΓΥΒΙΠΘῸΒ ὑγ88 8]ΐη ὈΥ͂ 

Ἡ11ὰ5 πα Ιο]απβ, αββϑιβίθα ὈῪ ΤΉ ΒΘ. 

δοιγυέ 97 ἀϊΐβ γοϊα ϊοπδΐρ. τυγχάνειν ἀΘΡΘΠα5 ὁ λέγουσι αὖ {Π6 
ΘΟΙΠΠΘΠοοιηθηῦ οὗ {Π6 βθοίίϊοῃ. αὐτόν, 1. 6. ΑἰτοῦβΒ. ΤῊΘ οἴδιβθ 

τυγχάνειν αὐτὸν γου]α Πᾶν [Ὁ]]Ονγβα μητρὸς... «αὐτῷ [Ἀ7 Ἰηογ6 Πϑίτι- 
ΤΆΠΥ 85. ἃ βϑηϊξίνο ΔΟβοϊαίο:: καὶ φεύγοντος τὸν πατέρα κι τ. λ. ΤΗΘ 
βίσπιοίατο οὗ [Π6 βϑθῃΐθῃοθ, ἃ5 Κα ροΙ ΤΙ ΔΓΚΒ, σγοῦ ἃ Πᾶν ὈΘΘη ἰπη- 

Ῥγουϑᾶ, μα ὄντος ὈΘ6Π ἃ ῬΓΪΠΊΔΤΎ Ὑ Ὁ. διὰ τὸν Χρυσίππου “άνα- 

τον. ΤΠ6 5680]. βᾶγν8 παὺ Ῥεῖορβ ΚιΠ]οα ΟὨγυβΊρΡτιβ, δηα Αὐγθιβ ἴθαγ- 

ἴηρσ' [Π6 βαῖὴθ ἐγθαξιηθηῦ ἢΠρα ἔτοσὰ Ποῖηθ. Δοοογαϊηρ ἴο Ἀποίποιν {Γ86]- 

οῃ, Ηΐ5. βίθρ-τπούμον Ἡϊρροαδιηθῖα μαίθα Πΐπη, ἃπα ργθν]θα οἢ ΠΘΡ 

κατὰ τὸ οἰκεῖον, ΟἿ, αο- 

᾿ΒΟΠ5 Αὐγϑιβ δηα ΤΗνγοβῦθβ (0 Κι] ΠΪπ), οἢ ΒΟ δοοοπηὺ Αἰγοαβ ἤρα 

μα. “«“ὐαυίσθ 

ΔΎΤΩΥ ἴγοπὰ [6 ΔΠΡῸΙ οὗ 18. ἔα. δοκοῦντα εἶναι, ὃψ αρρθαγίηῳ 

ἔο ὃ6 (Ξ66 Ν. οῃ. προὔχων, 1. 9. ὃ 1). 15 ὁΘοππῃροίοθα ἰο φόβῳ ὈΥ καὶ ἅμα. 

Μυκηναίων ἃπἃ ὅσων ἀρροπα οἢ τὴν βασιλείαν. παραλαβεῖν 

Δα καταστῆναι ᾶνΘ 6. 581ὴ6 ΘΟηβί οὗ. 85 τυγχάνειν. τῶν 

Περσειδῶν ἀΘρΡ6Π45 ΟΠ μείζους. ΞΠοΠΘ]υ8. [Π6 [αποὺ οὗ ἘΠγυβίμθαβ 

Ὑγ85 [ῃ6 50η οἵ ῬΘΙΒΘΌΒ. 
8. ἃ τατ ττολϊοῦ, «ὐοαϊίδ, απ ροῖσθ. Ῥϑιμα αν ἰο {18 15. {πΠ6 πιδὸ οὗ 

ταῦτα, Χεπ. Απδῦ. 1. 6. 89. Οὗ 1. 18. ὃ 2. 
ὅπ παναΐ, ροιῦθ} αἴδο. Οπ καὶ---τέ, οἴ. 5. ὃ 290. Ν. 8. ἐπὶ πλέον---: 

μᾶλλον. ἰσχύσας. 866 Ν. οπ 1. 8. 8 2. οὐ... «φόβῳ, πο 86 
μυιοῖ, ὃν αὐέοξίογ, α8 ὃψ 7δαν; Ἰιΐουα!γ, ποὺ ὃν αὐὴοούίογυ πιογ6 (τὸ 

πλεῖον --- μᾶλλον) ἐλαῃ ὃψ 76α 7. 
4. φαίνεται---ἀφικόμενος. ὅ66. Ν, οη 1. 2. 81. εἴ τῳ ἱκανὸς 

τεκμηριῶσαι, ἐγ ᾿ιὲβ ἐοδύϊηιοτμ 6 τογαγαφα υαἴϊά. Τῦ 15 ποτ τηθϑηΐ, πο 

[παὖ [86 ἐθβυϊαοην οὐ Ἠοιπηοι 15 ἴο Ὀ6 αἰβίγιβίθα, θαὺ {Ππῶῦ Βοπηο 8]}]ουν- 

8ΠῸΘ ἰβ 0 6 τηϑαθ [00 ρορίϊοδὶ οχαρρογδίίοῃ. ἐν... «τῇ παρα- 

δόσει. Οἷ 1]. 2. 108. τοῦ σκήπτρου. ΤῊΪ5Β Βοθρίγθ ὑγ88 ἃ 8Π06, 
πο {π6 ΟἸΘΓΟΠ 6818 νϑπογαίθα 85 ἃ ροᾶ. Οἵ, Ῥϑύβδηῃ. 9. 40, Ὁ. 79, 

οἰϊορα ὈγῪ οί. νήσων ἀροροπαβ. οα ἐκράτει. ἔξω --- χωρίς, 
»φ γαίθ). -τ-- ἠπειρώτης ὦν, ἐπαϑηνιοῖ, α8 ἢ6 τοα8 απ ἡππαθίξαγιέ 9 ἐλι8 
οογυζίηουί. 8866 Ν. οἡη 1. ὅ. 88. ΤῇΘ ρῬδυ οὶ ρ]0 ΘΓ ἀθποίθβ [86 τθάβοι 

ΟἹ ο8π86. ΟΝ Κ. 8 819. 4. Ὁ; 5. ὃ 295, 4. 866 415ο Ν, οἡ 1. 20. ὃ 2. 

ὅ. οἷα ἦν τὰ πρὸ αὐτῆς ται λοι Ῥοιρ6) 7.εὖ 40676 ἐδ αὐηναηιθηῖς ϑ 6707 {{. 

καὶ ναυτικῷ τέ, απ 
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ΟΗΑΡΤῈΒ Χ. 

7 1β πὸ σθββοπ ὙΩΥ {Π6 ρΡοϑίϊο βοοοπηΐ οὗἩ [Π6 στϑδίποϑβ οὗ [Π 6 διτηδιηθηξ ἡσαϊηβὶ ΤΤΟΥ͂ 
580 ἃ Ὀ6 ἀἰβογραϊ θᾶ, θθοδαβο ΝΜ  Θη 8 γ88 ΔΡΡΆΓΘΕΠΥ 8. 5118}1 οἷζγν (ξ 1); [818 τν }]}] δρ- 

Ῥϑδὺ ονϊαοηΐ, ἢ Τιοθτθοὴ μανἱηρ ῬΘ6 ἢ ΟΥ̓ΘΓΓΌΓΠ ΘΩ͂, ΒΥ ΟΠΘ ΒῃΟ.]α αἰἰθσηρῦ ἕο 4306 1- 
ἑαΐπ ἰ8 ῬΟΎΤΟΥ ἤγοιη 18. Ταΐη8 (8 2): [Π6 ΤΤοΐδη Θχρϑαϊίοη οὐρηῦ Ἐπογρίοσθ ἴο Ὀ6 τοὸ- 

Βαγᾶθα 88 βτϑδίου [Π2}) ΔΠῪ ὙΠΟ Ργθορᾶθα ἴδ, θὰΐ ᾿ηϊδυῖου ἴο ἐΠο86 οὗ [ῃ6 Ῥγοβοπὶ 859 

(8 8); [0 ΗοΙΠΘΥ Τη8 68 [Π6 ΠΌΠΟΙ οὗ {Π6 5}}}08 1200, {Π6 Ἰατσϑϑῦ οοπίβι πῖησ 190, [89 

ΒΠ1816ϑὺ ὅ0 τηθη (8 4); ὙΠ] ο ἢ ἩΠΙΏθΘΥ οδπποῦ θ6 ΘοΟηβι ἀογοῦ στϑϑΐ, θη τοραγάρα 845 [9 
ΘΟ ἰποᾶ ἔοτοο οὗ [6 σγΠο]ς οὗ ἄταθοο (8 ὅ). 

1. ὅτι... «ἦν, δοοαιιϑ6 Πψοοτ τραϑ ὦ ϑπιαϊ οἰέψ. ὅ86 Νι οῃ ὡς βέ- 

βαιον ὄν, 1. ἃ. ὃ δ. Ἡδδοῖς ἃπᾷ ῬΟΡΡρῸ ΒΌΡΡΙΥ πόλισμα ἔτοπιη [Π6 [0]- 

Ἰονγίησ οἴδῦβο. Μίγοθηδθ νγὰβ ἀθβίγσου θα ὈῪ {Π6 Ατρῖνϑβ, ἴῃ ἐπ Τϑίῃ 

ΟἸντρὶδα, ἃ. ο. 468, {π᾿γύγτ-βονθὴ ὙΘδΥ5. ὈΘίοσ [η6 ῬϑοΟροπ πο βίϑῃ 
Ὑγ8. ἢ εἴ τι... «εἶναι, ο" ἐγ απῳ φῇ ἐλ οὐξίο5 4} ἐΐιοβθ ἐΐπιθδ, οἷο. 
ΒΙοουηΐ, τη Κο5 {1π|5 οἰδαβθ Ραγ θη Πθ [108], Πα τοηᾶογβ: απ «οὐϊοῖ, οὗ 

ἐλ οὐέίε5 97 ἐλοδβ6 ἐΐηιο8 α068 πιοΐ ποῖ ἀρροαν ἐποοηδίογαῦϊ6 Βυδ1 

[Β1η]ς {Π15 ἴο ὍΘ ΠΏΘΟΘΒΒΆΓΥ, 88 Π6 ΘΟΙΩΙΠΟΙΪΥ Τϑοοῖνθα βρη ΠΟ [0 
ΤηΔ 65. ΔΡΡοβίίθ β6η86, ἀξιόχρεων, τογ δ 97 ποΐϊοε. 

κασι, 0 0η16 «ἰϑίηῳ ἐδιὶβ (1. 6. ὅτι Μυκῆναι μικρὸν κ. τ. Δ.) α8 ὦ ἐογέαϊην 

ΦΊΌΟΘ, βἠμοιία αἰϑῥοίίευθ ἐμλαΐ ἐδιὲβ αὐηναηιοτνξ ᾿ρα8 α8 σγϑαΐ αϑ ἐλ6 ροοίϑ 

γεργ 6βογυί. ἂν ὈΘΙΟΠΡΒ ἴο χρώμενος ἃΠα οἾγΘ5. [Π6 5686 70 0716 τἰϑ1} 

βίο. (7 ἀπῷ ον β)οιιϊα γογακυθη ζει} τι86 ἐξ αϑ ὦ 27007)). μὴ 18 δααρᾷ 

{ο {Π6 ᾿Ἰηῆπηϊνο Ὀθοδιβθ Ῥγθοθαᾶθα ὈΥ͂ ἀπιστοίη, ἃ γο Ὁ οὗ ἀθηϊα]. ΟΝ 

ΜΌι. ὃ ὅ94. Οὐδ. 4; Κ. ὃ 818. 8: 5. 8.980. 8. ϑοπηθίιτηρβ ὅτι οὐ δηᾶ 

ὡς οὐ 816 τι568 ἴῃ {π|5 οοηδίγπούΐοη. Ὑγ]ἢ (Π6 ᾿Ἰπαϊοαίνγθ οὐ ορίϑενϑ. 

κατέχει, Ῥγευαϊϊδ, οὐταϊη8,. 

ὥ. ραγία ἃπὰ ΑΥΠΘηΒ. ἃΓΘ ΠΟῪ ῬγουρΗῦ ἔουνγατα 5. Π]Παβίτανο οἱ 
τ Ππαῦ Πὰ5 1π8ῦ ὈΘοη βαϊᾷ, γὰρ (ἐἐιιβύγαγο 8) τλαν ὉΠουθοσθ θ6 τθηαθΡθᾶ, 
70» ἐπαηιρῖοί τῆς κατασκευῆς τὰ ἐδάφη, {λ6 7οιυπααὐίονια Γ᾽ 1ἢ6 

οὐἰἰγεο8. κατασκευὴ 5ἰρη]ῆθ5 γαθά οὐ ρεγηιαπεηέ Κζιγ)γυξιι)"6, ἀν ἩΘΠ6Θ, 

85 Π6ΓΘ, 15 Ραῦ ἴον διιἀἴηρϑ, ΘΒ ΡΘ Ια] ν ΤΌΠΟ οαϊῆσοβ ἃπα Ἰαρθ τη8π- 

ΒΙ0η8. πολλὴν---ἀπιστίαν τῆς δυνάμεως---πρὸς τὸ κλέος αὐτῶν, νι οῆ, 

ἀοιδέ 7 ἐδιοῖν Ῥοιδ6γ" ἔπι ἐοηιραγίϑογ, τοἱέδ, (πρὸς) ἐδιδῖγ" ζώηιο, '. 6. ἢ 

γμδῦ {Π| 61} ἔάταθ γοργοϑοηϊοα 1ὖ το 6. προελϑόντος πολλοῦ χρόνου, 

ἔπ α ἴομῃ ἴαρβθ 9 {ζΐηιθ. --------τοῖς ἔπειτα, ο γοδίογίῳ (3. ὃ 109. 1), 

Ἰϊπη18. εἶναι, ὙΠΟ. Πδ5. ΤῸ 18. βυιθή]θοί, ἀπιστίαν. Πελοποννῆσου 
«ον ὐμοίρας. ΤῊὴΘ ἔν αἰν βίοπβ οἵ Ῥϑὶοροηποϑαβ γογο, Τιδοοηΐϑ, Ν68- 

ΒΘ (Ὁ ΒΙΟὮ τγὰβ Βα] θοῦ το ΤιΔοΘεθ 0), ΑὙρΡΟ] 15, Δομδῖα, 8δηἃ Ατοδ- 

αἴα (νοι ἱποϊααρα Ἐ]15). Τὴ ΑὙΡΟ]15 ὑσοῦο ἱποϊα θα {Πη6 ἘΡΙἀΔαν 88, 

Τνωζρηΐδηβ, Ου  ὨΠ]8η8, Πα ΒΘ οἱ οΠἾΔ 8. τῶν ἔξω ξυμμάχων πολ- 

3 »Ῥ», 
οὐκ. -«- «εἰρη- 
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λῶν. ΤΗΐΒ νγ85 στο αἰζου {Π6 ῬΘΙΟροπ πο βίη ὑνϑῦ, ΠΘη ΤΉΠΟΥ α΄ 465 
ΘΟΙΠΡΟΒΘᾶ {86 Πἰδίουυ. Βαίογθ {Π6 ὑγᾶσ, {πὸ ϑ'ραγίδηβ μα ἔδυ 1 8ΔηγΥ͂ 

Βα ]θοῦ βίαίθθ ουὺ οὗ ῬϑΙΟροπΠΘβΠ8. οὔτε ξυνοικισϑείσης, ““ποΐ 

εοπιραοίίῳ δι.) ΘΙοομηΐ, πόλεως. ΕῸΓ {Ππ6 ΟἸΏΪΒΒΙΟη οἵ ἐῃθ 

δυίϊο]6, οἵ, Κὶ, ὃ 244. Β. 8. κατὰ κωμας, ἴῃ υὐϊίαγοϑβι. ΜΏ]]ΟΡ (Ὁο- 

τίδηβ, 11. Ρ. 48--ὅ90) 5Βαγ8, ὑπμαῦὺ {Π6 πϑπιθ8 οἵ {π686 Ππη]οίβ ΟΥ᾽ Ὑἱ]Π]8ρ65 

σοῦ Ραμα, δίοββοδ, Πἰπηπεθ, πα ΟΥποβαγα, ὑγ ΠΟ ἸΔΥ͂ Οἢ 8}} 5465 

ΔΙΟΠΠα {Π6 ΟἸΌΥ (πόλις) ῬΓΟΡΘΙΥ 50 ο41164, 8πα ὑγογο αἰν! θα ἔΡοη Οη9 

8 ΠούΠο᾽ ὈΥ ᾿ἱπίογν]8, πη0}} αὖ ἃ Ἰαΐου ρουϊοα (πὶ {πΠ6 ἐΐπηθ οὗ {π6 Νίδοο- 

ἀοπίδη ΡΟΥΘ 1), [ΠΟΥ ἼγΟΓΘ. ΘΠΟ]οβθα ὙΣ] ἢ τ γ8}15 πα ππϊςρα ἀπηα Ἰποοῦ- 

Ρογαίθα ἰορθίῃθγ. ΝΙΘΌΠΉΓ ΒΌΡΡΟΒΟ5 {Παὖ ΒΌ0 ἢ νγὰ5 ὕΠ6 ΘαΙ]Υ βύδίο οὗ 

ἜοπηΘ, ἴο συγ βῖοη Ασπο]α 8645 {π Βουρηὶ οἵ ΕἸΟΓ ποθ, ἃπΠα βοπηθ οὗ ἐπ 

ΤύΔ]Π απ ουγΠ8. φαίνοιτ᾽, 50. πόλις ἴγλοτη ἐπ 6 Ργθοθαϊηρ πόλεως. Α 
Ξ0Π0]. ΒΌΡΡΙ65 δύναμις ἔτοπὶ {Π6 ἔΟγ ροϊηρ' τῆς δυναμέως. ᾿Αϑη- 

ναίων... «παθόντων 15 Ραὺ ἔῸΓ εἰ δὲ οἱ ᾿Αϑηναῖοι πάϑοιεν, δΠα ΤΟΒΡΟΠΑ͂Β 

ἴο {Π6 φγθοθαϊηρ ΤΠ ΘΠ ΌΘΓΒ, εἰ ἐρημωϑείη, ληφϑείη δέ. εἰκάζεσϑαι 

ἀθρθπαβ ὁ. οἶμαι, {π0 Ὑγου 5 καίτοι... ὑποδεεστέρα ὈθΙπρ ῬΑΥΘη Πθί]ο. 

ἢ ἔστιν, ᾿πβίοαα οἵ ἃ ποὰῃ ἴῃ Π6 ΤΘΟΊΤΠΘΗ, 15 ἸΠΟΟΙΊΙΠΟΠ δἰ6 Ὁ 

ὙΥΟΤ 5. ἸΠΠ]Ρ] ΥἹηρ ὕπ Ἰᾶθα οἵ σοι ρατΊβοη, ΚΘ διπλασίαν. 

8. οὔκουν ἀπιστεῖν εἰκός, ἤδη66 ἐξ 8 ποῦ ῬγῸὺΡΦ) το ἀοιδῇ τε τ06 οι ἦέ 

πού ἐο ἀοιιδέ. τὴν στρατείαν, ἱ. 6. (πΠ6 ἀγτΙπατηοηῦ δ ρα οὖ ἀραϊπδῦ 

ΤΙΟΥ. τῶν ἴῃ τῶν πρὸ αὐτῆς ἀ4ΘΡΘ6η65 οη μεγίστην. λειπομέ- 

νην δὲ τῶν νῦν, διιύ 7ωϊϊἔη βηογέ 977 ἐλοβο αὐ ἐλ6 ργοϑογυΐ ἐΐηιο. 

κἀνταῦϑα (1. 6. καὶ ἐνταῦϑα) ““᾿δᾶ5 [6 58Π16 5Β6η56 85 1 ΤῊΠΟΥ 1465 μα 

νει τίθῃ. καὶ περὶ ταύτης τῆς στρατείας λέγοντι. ὙΤΠΘΓΙΘΙΌΓΟ {Π6 Το] ἶγθ 
ἣν 8 ἴῃ {Π6 ΤΠ πη σοη ον." Ατπο]ά. ἐπὶ τὸ μεῖζον---κοσμῆσαι, 

ἔο ὁφασφογαΐθ 70. ἐΐ6 δαΐθ 977 θηιδοἰ δ ηηογιί, “ἦγν τηαλι8 οοἰοῦγ αν." 

Ῥορρο. καὶ οὕτως, ἷ. 6. ΘΥ6 ἢ τ] ἢ 811 [Π6 6] 06} 15πθηὺ οὗ ΗΟ μου. 

4. χιλίων... « «νεῶν. ΤῊΘ 50Π0]. βαγβ ἐπαῦ ἩΙ ΘΙ 5 ΠαΠΊθ 6. οὗ [Π0 
ΒΠ]Ρ5 γγὰβ 1106. Ἐδίαίϊα5. ἢ Π4Β ἴῃ {πΠ6 οαἰδίοστιθ {πΠ6 παμηθο. οὗ 
1180. ΤΗπογαϊαθβ τηδὺ ὍΘ ΒΙΡΡΟΒΟα ἰο Βαᾶγῦθ πβρᾶ ἃ τουπᾶ πατηθο 1. 

ἀνδρῶν ἀδρθπαβ. ἼρΟ᾿ τὰς μὲν (1. 6. ναῦς), 45 [Π6 ρσοηϊέῖνο ἀθπούς- 
ἵπρ ὕΠ6 οοῃΐθηΐβ, ΟΥ ὑπαῦὺ ἢ τ Βῖοἢ 8 ἐπΐπρ ἰβΒ Π]16α ; δηΐρβ οὗ 
(Ξ- Βοϊαΐπρ, οαΥΥ ΠΡ) 120 ηιθη. Τὴ {ῃ6 58Π16 ΠΙΒΉΠΟΙ 7186 ἢπα πλοῖα 

σίτου ἃμπᾷ ἅμαξαι σίτου. ΟἿ. Κι. 8 47. 8. Ν. 4. Κτῦρ. ἴῃ Πΐ8. ποΐθ ὁ 

{Π|8 Ῥάββασθ τΘΙΠΔΓΚ5. ὑπαΐ, 858 78. 68 ΒΑΥ͂ αἱ νῆες ἦσαν (νῆες) ἑκατὸν 
ἀνδρῶν, 80. 4|50 Ὑ6 ΤΠΔῪ ΒὩΥ πεποίηκε τὰς ναῦς (ναῦς) ἑκατὸν ἀνδρῶν. 

ἄλλων γοῦν... «παρεσκευασμένα 15 σΌΠΘΓΑΙΠΥ ΤΟΡΆΓαΘα 835. ῬΆΓΘη- 
ἐμρίϊο, (88 τηδῖπ βυθ]θοῦ Ὀθὶπρ γϑβαμηθα ὈΥ οὖν ἴῃ πρὸς τὰς μεγίστας 

οὖν. αὐτερέται (30. νεῶν, οἵ. 1Π1. 18. ὃ δ), ἐλοηιδοῖνοϑ γΟΊ0678. Ι 

Βᾶυθ Ρεῦ ἃ ΘΟΠΊΓη8 ἰἴο᾽ πάντες, ὈΘοδιΒ6 ἐν ταῖς Φιλοκτήτον ναυσὶ ἰ5 

ὉΥ ΠΟ πιθδη8 ἴο Ὀ6 οἰποα ἢ ἦσαν, Ὀπὺ 5 ἴο ΡῸ δοθῆ ἴῃ {Π|6 Β0η86 



198 ΝΟΤΕΒ. [ΒοοκΚΙ 

οὗ ὧν οὐαί ἠδ ἤαϑ8 βαϊα 47 ἐδ 8]υζρ8. 4 ῬΗοοίοίο8. --ττ- περίνεως, 8ι.- 
ΦΟΥ Ἵν ΘΥ ΩΡ ἦ68, '. 6. [ΠΟ5Θ ὝΠΟ 8.6 Π]ΘΓΘΙΥ͂ ΡΆΒΒΘΠΡΘΙΒ, 8Π4 ακ6 πο ραᾶγὺ 

ἴῃ {}6 τηδηδροιηθηὺ οἵ [Π6 5810. τῶν... «τέλει, ἐΐιο86 ραγἐϊοιϊανῖῳ 
ὧν οὔῖοο τι ἐλ οἰΐε. ΟἿ, τὰ τέλη, 1. 58. 81. μέλλοντας Βπου]α 

ῬΓΟΡΘΙΥ θ6 μελλόντων, Ὀὰὺ 88. ἴῃ {πδῦ οα80 1ῦ σου] δᾶ τοίουυθᾶ ἰο 
βασιλέων, δηᾶ ποῦ 85 1 4065 ἴο {Π6 ἼΠΟΙΘ. διτηδιηθηῦ οὗ {πὸ ατσθθῖκβ, 
{Π6 δοουϑαύϊνθ νγ88 δα ορίθα, [ῃ9 βαθ]θοῦ θθίηρ ῬΑ ΠΥ οοπίαϊποα ἴῃ [Π0 

ΒΕ] θοῦ οὗ {π6 ῬΥΪΠΊΔΡΥ νο}Ὁ, περίνεως πολλοὺς ξυμπλεῖν, ἃ8 Αὐ πο 

ΤΘΠΊΔΓΚ5, Βανῖηρ ΘΧΘΔΟΙΥ [Π6 βϑτηθ τῃθϑηΐηρ, ἃ5. 1 ΤΠποΥ ἀἸ4ο05. δᾶ 

ὙΡΙ θη περίνεως πολλοὺς μετὰ σφῶν ἄγειν. ΤἼὴΘ Βαδ]θοῦ οἵ μέλλον- 
τας ἴθ ὑπογοίοσθ “Ἕλληνας ἴο Ὀ6 Βιρρ!θά. κατάφρακτα, ἀφολοά, τοἱέῆ, 
αἰοοῖ8. ΤΠΘΙΙ ΒΠΡ5 ὑγ9γ6. ΘΟΥΘΓΘα ΟὨΪΚ ἴῃ {Π6 Ῥτονν 8 Πα βίθιῃ, νυ μῖ ἢ 

οονουηρ ΤοΙΏΘΙ 6815 ἰκρία νηὸς (οἵ, Οαγ88. 19, 299). Ἐσνθῃ ἴῃ {π0 
{ἰπ18 οὗ ὑπ Ῥουβίδῃ νγϑν, [Π6 5ῃ1}0}5 ὑγοῦθ ποῦ ΘΠ ΡΟΪΥ οονοτγθᾶ (οἷ, 1. 14. 

ὃ 8, αὗται... -«καταστρώματα). ΟἿ, Βτη1 115. Ῥιοῦ. αν, ἀπᾷ Βοηι. Απίϊᾳ. 

Ῥ. ὅ8. λῃστικώτερων, γα 6)" αΥ 6)" ἐλι6 ρὶγαύίοωαϊ 7ωδλίοη.. 

δ. πρὸς... -σκοποῦντι, ὅ)ν γ4 7670 7.06 ο {6 σγοαΐοϑέ απὰ ἐλ βηναϊ δὲ 

ϑ[ρ8, 177) τη06 ἰοοῦ αὐ ἐλ ηιε(τιιηι, τε ἡγῇ τοθ ἴοοΐ αὐ ἐπ ηιοαζεηγν, δοἔιροθηι 
ἐλ φγεοαΐοδέ απὰ ἐλ6 ϑηνωϊίοϑέ 8ηζρ8. πρὸς ἸΘτΟ ἀδποίθθ ἡέποϑβ, δοη- 

)ονγηυϊίψ ἰο. Οἷ, ζ. ὃ. 298, ΠΙ. 8. Ὁ. οὖν τε .7 δαν ἑλόη, οὐ αὐοοογαϊηρίῃ. 
σκοποῦντι ᾿ἰτηϊ5 φαίνονται. ὡς---πεμπύμενοι, δοίη γεφαγαοα, αϑ 8ο)ν. 
Κ. 8 819. 6. 

ΟΗΑΡΤΈΕΞΝΌΣΙ. 

ΤῊΘ συδηΐ οὗἩ ΤηΘ8Π8 ἴο ΒῈΡΡΟΥΟ 8 ἉΓΙΗΥ͂, ὙᾺ8 ἃ ΤΘΆΒΟΝ ὙΨὙΠΥ {10 Δττηδτηθηὺ δσαϊηϑὺ ΤΤΟΥ͂ 

ὙγΔ8. ΠῸ ἸΆΓΘΘΙ ; 8ηἃ 80 Ἰἰμηϊτοα τγοσθ {Ππ|Ὸν ἴῃ {πο Γ ΤΘΒΟΏΓΟΟΘΒ, ἐπαῦ ΤΠΘΥ σγοσθ ΟὈΠ σοα το 

ΘηραρΘ ἴῃ ΘΧΡΟαἑ Π0Π8 ἰηΐο [η6 Βαττ προ τορίοηϑ, ἰῃ οτᾶον ἴο οὈΐαϊπη Βα Ὀδἰϑίοποθ ΤῸΓ 
[8:6 δῆτα, τυ ΠΙΘἢ ἴδοῦ ΒἤΟΥβ ΥὨΥ {80 ΒΘ θ ὑγ88. 80 Ἰοηρ Ῥτοίγδοίᾳ (8 1): ΤὉΓ 1 τΠ6 υ πᾶ 

Ῥτγοββοᾷ {Π6 βίορϑ υἱβόγουβΥ υνἱτἢ {Ποῖ Γ᾽ νΠΟ]0 ΤὍΤΟΘ, {ΠῸν πιῖσ!ῦ ΘαϑΙΥ μανθ ἔα κοη {π9 

Ρΐδοορ (8 2); Ῥαΐ νγαηΐ οὔ βου ΠἾΔΓΥ ΓΟΒΟΌΓΟΘΒ ΤηΔ46 {6 ΤΠ] ΑΥΥ ΟΡΘΙΔΕΟΠΒ ῬΣΐΟΣ ἰο ἐμῖ5 

ὀχρϑαϊοι 9060]6, ἀπ οΥθ ἢ {18 νν 88 ἱὨΠΌΓΙΟΥ ἴο 115 ΤΪἿΔΠ|0 88 θ᾽ γαϊθα Υ {π|6 ροοίβ (ξ 8). 

1. αἴτιον, ἰλ6 γεάϑον οἵ {Π18 Ρϑποῖίγ. ἀχρηματία, τσαγιξ 9} 
γιοῦ. τῆς γὰρ τροφῆς. Το αὐίϊοϊο, ἃ5. ΒΙοουη, νγ0}} ΤΟΙ ΔΙ ΚΒ, 

ΓΘΟΓΒ ἴο Βοιηοί ηρ το ὈΘ ΤηΘη 8}} Ὁ ΘῈ ΡΡ]]Θα, ἃ5 ἐλ 7γοοᾶ, 50. ἩΘΟΘΒΒΑΡΎ 
Του ὉΠ 611 βιβύθηδηοθρ, αὐτόϑεν, 7γοην ἐΐχ6 ρίαοο ἐΐβος, ἱ. 6. ἴροτα 1Π9 
Ττοΐδη ΘοθηὐγΥ. πολεμοῦντα ἀοποίθ5. {πΠῸ Ἰηθαπη8. ὅθ Ν, οἡ 1. 9. 

81. τὲ ἴῃ ἐπειδή τε ΤΟΒΡΟΠαΒ [0 τὲ ἴῃ τόν τε στρατόν. δῆλον» 



ὕπαρ. ΧΙ] ΝΟΤΈΒ. 199 

νον «ἐτειχίσαντο 5 ἃ ῬαΓΟΠΠοἰἴο. οΟἴαπβθ, ΘΟΠἢττηϑίουυ οὗ ἐπειδή τε..... 
ἐκράτησαν. ΤΠΟ Ῥτγοοῦ οὗ δῆλον δὲ 15 Ἰηγτοάποθα ὈΥ γάρ. ----- οὐκ ἂν 
ἐτειχίσαντο. ΘΌΡΡΙΥ τηθηΐ8}}Υ εἰ μὴ μάχῃ ἐκράτησαν. δὲ ἴπη δ᾽ 
οὐδ᾽ 15 τοϑυιηρίϊνθ. 10 15 οἴὔοπ ἔοαπα ἴον Ῥδυ 0168. οἵὁἨ {πη 'π {η6 
ΔΡΟΔοβίβ. ἐνταῦϑα, ἷ. 6. ΠΘη {ΠῸὺ Πϑα σαϊποα π0 ἢγνβὺ Ὀδί16. 

πρὸς γεωργίαν. Ἐπιβίαίῃ. (4. 1]. ». 881) 5805. ὑμαῦ ΤΙουηθα 98 
ῬΙουρηρα {π6 ΤΗγδοΐδη ἢ6]45, ἃπα υγὰβ ποῦ ργθβθηῦ αὖ ὕπ6 {πϑαύγο οὗ {Π0 
ὙγΆΓ. λῃστείαν. Τπᾶον {π6 οοπαποῦ οἵ ΔΟΒΠ]165, [Π6 ασθοκβ τηϑᾶθ 
ΘΧΟΌΓΒΙΟΠ5. ἱπίο {Π6 ΒαΓΓΟΠΠἰησ ΘΟΌΠΕΓΥ Δ Π4 Ρ]Π]αρθα ΤηΔΠΥ͂ οΟἰ(168. 

λῃστεία, ΔΙ ΠΠΟΌΡῚ ἃ σγοσα ἀοπούϊηρ Ρἴγθου, 15 ποτ ἴο 6 ὕδκθῃ ἴῃ ἃ 

τηο θα βθηβο, οἵ ρὐϊασίηφ οαροαϊέϊονιϑ, θαοιιγϑίοηβ 7017" 9 ζιμγ167., ἃ 8 

ΒΙοοιη, τϑιμα  Κ8, ὈΘΑΡΙ ΠΡ ΒΟΙΩΘ ΤΟΒΘΙΠΌΙΔΏΟΘ 0 ὑπ ργύυναΐοογίηᾳ οἵ 

τ] θΡῃ {{1|68. ἡ, “Δοο ἐσίξι)" πιοᾶο 588 ψιώηι οὗ οαιιβαηι.᾽" ῬΟΡΡο. 

ΟΥ ἘΞ 5: Δ. ἩΠ. 2.8 ΘΟ Τ|1..18..8.9- αὐτῶν διεσπαρμένων ΤΘΙΟΓΒ 

ἴο {π6 ατγροῖβ. τὰ δέκα ἔτη. ὙΠῸ {ἰπι6 οὗὁἩ {Π6 βἴθσθ νγὰ5. Ὑ78}} 
Κπονσῃ, ἃπα Πθηο6 {ΠῸ Δ. 616. 15 ργθῆχορα ἰο δέκα ἔτη. Οἷ. Κα. ὃ 0. 2. 
ΝΕ ι βίᾳ ἰδ ἴο ρ ἰᾷκθη τυ ἀντεῖχον, Πα ποῦ ὙΠ ἀντίπαλοι 
--- ἀντάξια) ἃ5 ΒΆΠΘΙ ΒΌΡΡΟΒΟΒ, βίποθ 10 Πᾶ5 Π6 βθηβ6 οἵ ὑηιρθίι, οἱ, Δα 

μοῦ υὐρέδιιδ. Τὸ ἰβ εἰηραϊαν ὑπῶὺ ον, ΜΓΌ]1Ον 5Που] ἃ οοηπροῦ βίᾳ ὙΠ ἢ 

αὐτῶν διεσπαρμένων. ὙἼΠ6 ἰάθα 5 {π8ΐ, ἴῃ οοπβοαθποο οἵ {π6 ἀϊβροι- 

βίοπ οἵ [πὸ Θσθοκ ἤΌγοοβ ἰῃ αιρβὺ οὐ {π6 τηθ8η5 οἵ βιιθβἰβύθποο, [π6 Ττο- 

ἦλη8 ὑῦθῦθ Θμ Ὁ] [0 ΤηΔ]Κ6. ΒΠΟΟΘΒΒΘΙΕΙ] τοϑιβίδηοθ ἴῃ {Π6 Ορθῃ ἢο]α, 

ἀραϊηϑὺ [Πο56 οὐ {Π6ὶ} ΘΠΘΙἶο5 ὙΠῸ ὙγογῸ Ἰου [0 ΟΔΥΡΥ ΟΠ {Π|6 5ϊ6660. 

ἀεί, 70» ἐΐ6 ἐΐηιο δοῖπχ. ὅθ Ν' οἡ 1. 2. 8 1. 

2, ἔχοντες; «οἱίδ. Κι. 8 512. Τ᾿. 10. ἀϑρόοι, δοῖηῳ οοἰϊοοίοα, ἔο- 

φοίλο;. ξυνιχῶς τὸν πόλεμον διέφερον, μα οανγ]οὦ ἐἢθ ταν 
ἐμγοιισῖν (1. 6. ὕο ἃ Βιοοθββα] δον πηϊ δύο) τοὐέΠιοιέ ἀπ ὑγιἐθνγιρέϊοτι. 

μάχῃ ὈΘΙοΠρθ. ἴο κρατοῦντες ἃΠπ4 πού ἴο εἷλον. οἵ γε. Κ. 

8. 817. 2. ἀεί. ὅ66 Ν. οα {Π6 ριϑυϊουβ βθοίΐοῃ. 

ἂν προσκαδεζόμενοι, διέ Παᾶ ἐΐον αρρἰἱορα ἐποηιϑοῖνο8. ἐο {Π)9 δίοσο ; Ἰἰύ- 

ΘΡΆΠΥ, δα ἀοιοη, ἐο ἐἢι6 δἰογθ. ῬΟΡΡρο οοπηθοίβ ἂν συ εἷλον. 
8. τούτων, ἱ. 6. {πΠ6 Θχροαϊΐοη ἃραϊηϑὺ ΤΟΥ. αὐτά γε δὴ ταῦτα, 

ἡπαοο, {εὶς ἐΐ8ο1 (Κ. ὃ 808. 8). Τὴ Ῥ]αγαΙ 15 Π6 ΓΘ 864 4150, ΔΙ ΠΟῸΡῊ 
τοίουσῖηρ ἰο {ΠπῸ Ττοΐϑῃ οχροαϊεοπ, {πὸ ἰάθα οἵ δυόγυέβ ἴῃ {πΠ6 ΟΣ ρα! ἴοῃ 

Ῥοΐηρ ρου πϑηῦ ἴῃ {Π|6 Ὑυυ ον 5 τηϊηα. γενόμενα 15 ΠΟΘΙ ΘΟΠΟΘΒβῖνο. 

566 Ν. οα 1. ἴ. 8:1. δηλοῦται---ὄντα, 18 ϑηοιστ, ἰο ἤαυο ὕθοη. δηλοῦν 
ὙΠ ἃ ρϑυοἶρ]ο βἰσηϊῆθβ, ἐο αΐβοῖοβο, τϑυθαῖ, υΥἱτΠ 8ηι ἱπ ἢ ῖνο, ἐο ϑαγ, 

ἐο απηοιίηθο, οἵο. 1ζ. ὃ 511, 12. καὶ τοῦ... «κατεσχηκότος, Θ16)ν 

ἐλ6 γορονέ τογίοῖι, ἐμγουσῆ, ἐλι6 πιραλινην 7 ἐδ 6 ροοίϑ, ἐ8 τοῖο σι» Ὑϑηυέ 765 

ϑροοίζης ἐξ. ὅ99 Ν, οπ 1. 10. ὃ 1 (6η4). 

πολιορκίᾳ δ᾽ 
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ΟΗΑΡΤ ἝΝ ΧΙ]. 

Τὴ Θτθοκβ 5811} τουδὶ πο ἴῃ 8η ππβθ [164 οοπαϊοπ αἴζοσ (Π6 Τοΐδη Ὑγᾶγ, Ἀπ ὑπο τ Ὅτϑ 

Τηβᾶθ πΠῸ ρτθαῦ ἱπηργονθπηθηῦ (δ 1); {Π158. τϑϑα! θᾶ, ἀποπσ οἴμου {πη 585, ἔγοτη {Π6 180 Π 5 

τ ΒΪΟἢ Ἡδα ἃγίβοη ἀστγίπρ ὑΠδὺ τγϑν, Δ Πα ΤΠΓΟΌσ ἢ Ὑυ ΒΙ ἢ, ΤΠ56 ὙΠῸ Τοίασηφα πσοσο Ὀδηϊϑηθα 

ἔγοιη {Π6ῚΓ σοϑρθοίγθ σοι πίτ68 (8. 2); {Π6 Βωοίίδηβ δηὰ Του 8. ομδησϑᾶ {ποῖγ ἀρθο 65 

(8 8); ἅτ Θου ΠίΓΥ δὖ Ἰθηρῖῃ Ὀθοοτηΐηρ τᾶ πα }} δηᾶ {Π6 ΡοΟρΡαϊαἰΐοη πῸ ἸΟΠΡΟΥ τη ΔΙΟΓΥ, 

ΟΟΙΟΠΐ 65 6.6 δοηΐῦ οὔΐ ἴο Ιοπΐδ, Τἰα]ν, ΚΊΟΙΠν, πα Οὔ ΘΓ ΣΤ σῖοΠΒ (8 4). 

1. ἐπεὶ καί, ἐλόη, αἷδο, απ ουθη. Οἱ, 1. 69. ὃ ὅ. ἔτι... ««μετῳ- 
κίζετο, τορὰϑ {1} ηιουΐηγχ 7γοὴν ρίαοο ο ρίαθε απᾶ οἠπαηπφίηῳ αδοί68. 
Ἔν οΡΥ οαϊδοη ὈθίουΘ τηθ, Θχοθρύ Πι πον 5, ἢἃ5. κατῳκίζετο, ᾿ἰπδύοαα οἵ 

μετῳκίζετο, ὙΠΟ. ΑΥ̓ΠΟ]α ΤΟΠάΟΥ8, τοαϑ8 δοίη ἐΐδεί 7, 1. 6. ὑγὰβ ποῦ γοϑῖ 
ΒΘ.016α. ὥστε... «αὐξηϑῆναιτε: ὥστε «(μὴ ἡσυχάσασα καὶ μὴ αὐξη- 

ϑῆναι, ἸΠΑΒΠΠΟὮ 85 6. πορδαύϊνο ὈΘ]οηρθ το {ΠπΠ6 Ὑγ 016. οἶδιιβθ. Οἱ, Κ. 

8 818. Τὰ. ὅ. ῬΟΡΡο, Βούγθυ Ὶ, ΤΌ ΒΟ] 65. {Π6 οαπδο ἰπίο, ὥστε μὴ ἡσυ- 

χάσασα καὶ οὕτως αὐξηϑῆναι ὙΠΟ Π]ΔΚ6Β ΠΟ πιαύουἰ] αἰ ουθηοθ ἴῃ {Π|6 

56186, 51η 00. οὕτως ΓΟΙΕΓΒ [0 ἃ βίαίο οἵ γθϑῦ, ὙΠ] 0 ἰβ ἀθηϊθα ἴῃ μὴ ἡσυ- 

χάσασα. Νοῦ τηθ0}} αἸΠ τ ϑηὐ ἔγομν {Π|18 15. ὑπ ὑγδηβ]αὐϊοη οἵ ΒΙοοιη- 
ἢρ]α : 80 αϑ ἕο θη )ον ἰοο ζὐέέϊο χιυϊοί ἐο ηιαΐθ αὐτῷ ρῬ)ΟΦ 688. ἐπι Ῥοιρ6}". 

ἡσυχάσασα 185 Ῥεὺ ἴῃ [Π6 ποῃιηϊηαίνο (ον ἡσυχάσασαν) ὈΥ͂ αἰὐγαοίϊοῃ 
ἢ ἡ Ἑλλάς, {Π6 5: ]θοῦ οὗ ὑπὸ ρυϊηοῖραὶ σοῦ. ΟἿ “615 Κύμη. 
8 808. Οὐδ. ὅ; Κτ, ὃ ὅδ. 2. Νβ. 1, 4. ΟΟΘΙΙΟΙ ΘΟΙΠΠΊΘΠηΟ68. {Π6 

ΔΡοάοβὶβ ἴο ἐπεὶ... «αὐξηθῆναι, ὙΥ} μόλις τε ἐν πολλῷ κ. τ. λ., ὃ 4 

ἰηῖγα. ΑἹ] {πὸ ᾿η ον θηΐϊηρ ἡγοῦ β, θοῃ μθ πα ΒΙ]οοιηῖ. θποῖοβο ἴῃ ἃ 
ῬΑγΘη ἢ 6818. 

ὥ. χρονία γενομένη, ἰαλίης ρίασο αὐ Ἴ6}) 80. ἰοηρ ὦ ἐΐηιθ. ΟἿ. Οαγ88. 
ΤΊ, 11, πολλὰ Ὀ6]ΟΠρΡ5. ἴο ἐνεόχμωσε, πιαᾶδ ημαηῃ οἰαη168. ττττττττο 
στάσεις, 7αο οΉ.8. ὡς ἐπὶ πολύ, 707 ἐλ ηιοδέ ραγέ, σοπογαϊ. -------- 

ἀφ᾽ ὧν, ὃν τολο, (ΘοΟ Ν᾿ ὁ. ἀπὸ πολέμου, 1. 34. ὃ 4), 80. στάσεων, ἃπᾷ 

ποῦ πόλεων, ὙΥΒΪΟῊ Ὑγοῦ]α οἰΐποῦ Ὀ0 τι πουῦῦ ὉΠ ῬΓΘΡΟβ  ὑΐοη. ΟΥ 6156 

ἴακο ἐκ. ἐκπίπτοντες---ἔκτιζον. ΤῊΘ Βιθ)οοῦ ἰβ οἱ πολῖται εἸϊοϊἐοᾷ 

ΓΡοσὰ {Π0 Ῥγθοθαϊηρ πόλεσι. τὰς πόλεις. ΤὴΘ τι80 οὗ {π0 δυο] 6 

ῬΟΡΡο (Ρτγοΐοσ. 1. ρ. 900) {ππ8 οἷνοβ: “οἰαγαβ εἰ) 68, ψιιαϑ ἐπ 

πουΐηυιι8 οοὐ 886.) 3ὅθθ Ν. οἡ τὰ δέκα ἔτη, 1. 11. 81. ὙΤΠ6 ομΐοβ 
ὙΠῸ ΔΓῸ ΠΟΙῸ ΒΡΟΪΚΘ οἵ 88. Ῥοίησ' Θχρϑ]] θα ᾿πτῸπὰ {Π|6}} ΘΟΙΠΟΡΥ, ὙΤΟΓῸ 

Τοῦοον, ῬΒΠ]οοΙοίοβ, Του ᾶθϑ, Μοποβίμθαβ, ΡΥ 8, ΤΟ ΘΠ 6.15, οἷο. 

8. ΓΑρνης. Τῆρ ΤΠθββα δὴ ΔΡμΘ. 15. Βο ἱπίθηᾶρα, ΤῊ Βωοίίδῃ 
Ασηρ ὙΠΟ τγᾶ8 {Πππ8. ΟΟΙ]ΟΠΪΖο τγᾶ8. αἴθουσα 5. οα]οα ΟΠ θΡομ ἃ 

(Οογοποΐα, 1,68 16). ἀναστάντες, δοίη φαροϊοα, ΤΊ δουῖδὺ δοίϊγο 
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ἢδ8. ΠΘΓῸ ἃ Ῥϑβϑῖγθ β6η86. Κ(. ὃ 207. Ν. 8. ὧν ἴπ ἀφ᾽ ὧν ἴδ Ρ]ΌΓΑΙ 
Ῥθοδιβο ἀποδασμός, ἴο ὙγΒΪΟΙ Ὁ το ίουβ, μ85 ἃ οο]]θοίϊγο ἰᾶθα. ΜΉ] 
ΒΔ Υ5, ὑπαῦ [Π6 Ὑστῖῦον δα 64 {Π||8 ἐγ οπΡ Ἢ ἀοίδγθποθ ἰο {Π6 Δα ΠΟΥ Υ οἵ 
Ἠοταθυ. Βαύ ἴπ {Π6 οδίϑιοριθ οὗ [ῃ6 βῃΐρβ, {πὸ Βωούϊδηβ 816 σϑριϑ- 

Βθηΐθα 88 Ῥοββθββίῃρ' Π6 Ἴ7π0]16 οἵ τ πδὺ τνᾶϑ δἰ νσαγαβ 981164 Βωοιύίδ, 
8Πα ΘΟ] ποῦ {πϑυθίοσθ Ππᾶγθ Ὀθθὴ ἃ Ῥογύϊοη ΟΠΪΥ οὗἉ 1ΐ58. ἱπῃδ ἰ  απίδ. 

ατοίο (Ηϊβῦ. οἵ ἄτβθθορ, 11. Ρ. 29) βᾶγ8 ὑπαῦ ΤΗπογ 65 μὰ5 ποῦ το- 

ΤΟΥ θα [Π8 ἀἰΒοῦΘΡΘΠΟΥ Ὀούνγθοῃ ΗΪπη561} ἃ πα ἩΙΊΟΙ ὈΥ [Π15 βία θιηθηΐ, 

Ῥαῦ ΟὨΪΥ τπη80 ἰύ 1688 Βυ ἹΚΊΠΡῚΥ οὐνίουβ. ΤΠΘ βαθήθοῦ 15 ἱπνοϊνοᾶ ἰπ 

αἸΠΙοα] ν. Δωριῆς... «ἔσχον. Τουνηρ {Π6ῚΓ ΘΧ 1] ΤΙ Ότα ῬΘΙΟΡΟΠΠπ6- 

8.5, Π8. ΓΔ]: ἰοο]κ παρ ἐποῖν ἃθοαο ἴῃ Του 5, δυσί πηῖτ5. μανΐηρ θ6- 

ααραίῃθα ἰο Η.]}]5 ΗΪ5 ἀοτηϊ πίοηβ, ἴῃ στϑεϊπθ ἰο ἩΘτου]65 ἔοι πανΐηρ 

Τοϊπδίαυθα Πἷπὶ ἴῃ 8 Ρουθυητηθηῦ ὑυ ῖοῃ Π6 Πδᾷ Ἰοϑῦύ. [10 νγὰβ ὑππ8 

ὑμαῦ οἰ  Υ γθδγ5 ἴον ὑΠ6 οαρύπγο οὐ Ττον, {ΠΟΥ Ρ]απποαᾶ {Π6 ΤΘοΟ ΟΡ Ὺ 

οὗ ὑποὶν ἀποϊθηῦ ροββθββίοῃβ, {π6 ὑυ δα] ΠΟ ΠΑΡῪ πϑῖηθ οἵ τυ ῃῖο ἢ οχροᾶϊ- 

ἰΐοῃ ἰ5 “ἐλ6 γϑύιγη, 4} ἐδ6 ἀοδοοηααγιία 970) Πογοιῖε5.) ΟἿ, ΟΥδιμου Β 

ατθθοο, 0]. Π. Ρ. 101; ΜΏ]ΟΡ᾽ 5. Τρουίδηβ, 1. Ρ. 50 8βε6ᾳ. Το ἰηναβίοη 

ὙΥΔΒ ΒΙΟΟΘΒΘΙᾺ], 8 Π4 411} ῬΘΙΟΡΟΠΠΘβιβ, θχοθρῦ Ατοϑαᾶία ἀπ Αομδία, [61] 

ἰηύο {ποῖ ρονγοῦ. τοί (ΗΪβί. οἵ ἄτθθοο, 11. Ρ. 18) {πῖηκ5 {πα ΤΗα- 

ΟΥ̓ ΑἸ 465 ΟἹ᾽ ΒΟΙῚΘ ΓΘ ΟτΙΒ Δα ΠΟΥ, οοιηραίθα {Πϊ8 ΘΡΟΟΙ οὗ οἰ σμν Ὑθδ 5 

Ὀγ {88 βοπογαύϊοηβ ἴῃ {Π6 1ἰπ6 οὗ Ἡογου]65, [π6 βνβὺ σϑπογδίϊομ ἃΡοΣ 

ἩθτΟα]65 Θοτητηοποίηρ τΥἹ ἢ {Π6 βἴορο οἵ ΤΤΟΥ, τυ Βΐοἢ, τϑοκοπίπρ ἐπ ΓΕ 

ΤΥ ΘΔΓΒ ἴῸ1 ἃ σ᾿  ΠΘΡ ΟΠ, ὑγοῦ]α Ὀχΐηρ {π6 ΤΟσ τ ροπουδύϊοη ἐο οοἰποὶᾶθ 
Ὑ ἢ {π6 πἰπούϊθ ἢ γϑαι ἴδον. ὑπαῦ ρου ]οα, οὐ ἐπ οἱσμθϑίη γϑᾶν δον 

{ῃθ. ΟἸΥ γᾶ ἰδκθῃ. Τηΐβ σοῦ ἄστοθ πὶ {π6 αἰδίαποθ ἴῃ τ ΒΊ ἢ 
ΤΙΘΡΟΙΘπητιβ, Τ ιηθητιβ, ΟΥ̓ βροπίθβ, ἃπα Αὐϊβίοαθπηβ βίαπᾷ τοιηουθᾶ 

ἔγοιὴ Ἡθγοα]65, ὀγδοηκοστῷ ἔτει. Βδροδύ μετὰ Ἰλίου ἅλωσιν. 
4, μόλις, δοαγοοίψ, ποῦ αὐ ἰοησί, ἃ5. ὑπαῦ Ἰᾶθα ἰβ οοπίαϊηρα ἴῃ ἐν 

πολλῷ χρόνῳ. ἀνισταμένη, δοίη «ἰγιϑούἐϊοαῖ, ηυϊγγαίογῃ. ὅθθ {Π9 
τι Οὗ {115 ὑσγογὰ ἴῃ {πΠ6 ργονίουβ βθούϊομ δηᾷ ἰπ 1. 8. ὃ 2. ἐξέπεμψε. 
1 φυϑίου. τὶ Ηδδοῖ, Θ06]16, ῬΌΟΡΡΟ, πᾶ οἰμϑῦβ, {πὸ ἱπηροιίοοῦ 

ἐξέπεμπε, ὈΘοδιιΒ6. {Π9 ὙΥΓΙΓΟῚ 15. ΠΟΙ βρθακίηρ οἵ οο]οῃϊζαύϊοπ ἴῃ σθῃ- 

ΘΓ] Δη4 ποῦ οὗ ΔὴΥ βρϑοϊῆσ οοϊοῃΐθϑ. Ἰταλίας, 1. 6. [π6 Βουίμοτπ 
Ῥαγὺ οἵ Τίδ!γ, ἴῃ ὙΠΟ ἢ ὙγῸΓΘ Τηϑ ΠΥ ΟΥ̓Θοῖδη ΟΟ]ΟΠΐἶθ5, 8 η4 ὙΠΟ. ὑγ88 

ΟΔ]Π]οα ΌῪ Ἰαΐθι' πεϊτουβ Μάρσπα ατοῖΐϑ, ἔστιν ἃ χωρία (-- ἕνια 
χωρία). ὅ6ο Ν. οη 1. θὅ. ὃ 8. 
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ΟΥΓΑ Ν ΓΤῚΣ: 

Α5 Θτϑϑοθ ἱπογθαβθαᾶ ἴῃ ῬΟΥΤΘΥ Πα τ δ  ἴΠ, ἐγ τ Π ΠἾ68 θΘσ8η ἴο 6 ΘΒ 8] 5164, πᾷ ἱπογθαβί δ᾽ 

αἰξοπίϊοπ τγδ8 σίγοπ 0 τηϑυϊ τη 6 ὉΠ ΙΓ (8 1); ἴῃ ἩγἘ10}} ΟΟΥπίἢ Ἰδἃ (Π}6 ὙΥ8Υ, {γί ΓΟ ΠῚΘ5 

Ῥοΐηρ βαϊᾶᾷ ἴο βδύθ Ῥθθπ θα} ἔγβῦ ἔποτ (ὃ 2) ; δῃᾷ αὖ {πη6 βᾶῖηθ ἐΐπηθ Ασηΐποοὶθβ {π6 

Οοτπἐίαη οοηϑίσιοίθα ΤῸ, ἴῸΓ [η6. βδγαΐδη8 (ξ 8); [Π1ὸ ϑαυ]θδὲ βοα-Βσηΐ ἴοοκΚ ΡΙδοθ Ὀ6- 

ἄννθοη ἴῃ 6 ΟΟτ 8 η8 Δπα ἔπ. ΟὍΤΟΥ ΤΈΘΔΠ5 (8 4); ΟΥ̓ ΠΙἢ, ὈΥ 108. ΤᾺ ΟσΔ Ὁ]Θ ῬΟΒΙ ΟΠ [ῸΓ 

186 Ἰαπᾷ ἰταᾶθ θούνγθθῃ ῬοΙΟρΟμ πο βῖι8 δ Π {πὸ τεβί οἵ ατθθοθ, πα 4150 ἴὉΓ 118. τμδυὶ τη 0 

δανδηίαδβοϑ, δου {Π6. ΒΙΡΡΥΘβϑῖοη ΟἵἉ Ῥίγμου, Ῥθοϑπηθ ἃ ἀοπὈ]6. Θιηρουΐαπη 8Π4 ἅγοϑθ ἴο 

πτϑϑῦ ὀραϊοηοο (8 ὅ); ἴΠ6 Ιομΐδη8. αἶ5ο, 'π ἴῃ 6 {{π|68 ΟΥ̓ ΟΥΤῸΒ 8:14 ΟΔΙΊΌΥ 568, Ροββοϑβθα 8 

ΘΟΠΒΙ ἀΟΤΆΡΙΘ ΠΑΥΥ, 83 αἰα α5ὸ Ῥοϊγογαίθβ ἀπᾶ [π6 ῬΏΟΟΣΘΔῺΒ (9 6). 

1. τὴν κτῆσιν---ποιουμένης, Παυΐπῳ οὐξωϊγιοα, ἐἦι6 γροϑϑοϑβίοη, ογ' ------- 

μᾶλλον 15. ΠΟΙῸ ΘΙ] ΟΥ̓ α 85 8η ϑα]θούϊνο. τὰ πολλὰ 15 ἴο Ὀ6 [Δ Κ6ῃ 
Δαν ΥΙ8}Υ (ΞΞ ἐπὶ τὸ πολύ), 707. ἐΐι6 ηιοδέ ραγέ, τὉϑῦῃ σοπογαϊίῳ (Κ. 

8 279. Ἦ. 8), 1. 6. ἴῃ ππιοϑύ οἵ {86 5Β[αϊοβ. τυραννίδες, αὐδοζιι6 8οῦ6- 

γοϊσηιέϊοδ. Ῥοίουθποθ 15. Π84 ἴῃ {Π|18 ἤθστα το {π6 τηοᾶθ, ἴῃ Ὑγῖοἢ ἃ}. 

ΒΟΙαῦθ. ΡΟΥΘ τγὰ8 ΟὈἰαϊπ64, Ταῦμ6᾽ ΤΠ8η {Π6 τηϑηπο}" ἴῃ ὙΥΒΙΘῊ 1ῦ Ὑγᾶ5 
ΘΧϑΡοἶβοᾶ, Α58 ὀρροββᾶ ἰο {π0 ζέηρϑ)ϊ» βρόκοπ οἵ Ὀθίονν, ἰῦ βι σα ϊῆοα 

ῬοΟνΘΡ ἀϑαγροᾶ δηᾶ ππη]ϊτηϊ 64, ἴῃ αἰδυϊπούϊομ. ἔρουα ὑπᾶῦ ὙΠ] ο ἢ. τγὰϑ8 

Ἰορτοπηδΐθ, πουθαϊζαυν, ἃπα Πἰμηϊ θα ΌΥ οοπβυϊ αὐ! 8] τϑεύν Οὐ] 018. ------ 

ἐπὶ ῥητοῖς γέρασι, «οὐέλ, ἀεηηοῶ »γογογαξίυο8, 1. 6. 510. 85. δα Ὀθθπ 
Ἰοπρ ϑϑίβ θη θα ὈΥ͂ πϑᾶρθ 8 Πα ΘοΟΙηηΟη ΟΟΠβοηύ. ἐπὶ ΠΘῸ αθηοίθβ 
οογμιἰξίοη, Ἰζ. ὃ 296. Π. 8. Ῥ. πατρικαί, αποοϑέγαϊ, ᾿ογοαϊέαν. 
ΟΘΌΘΙ]ον ὉΠῖηΚ8 ὑπαῦ πατρικαὶ βασιλεῖαι 065 ποὺ 5ἰρηϊγ, ἀοηυϊυΐογ, 76- 

οοὐυοα, 7 ον οἹ68 76}, τὺ ταῦμοῦ τὸ πατρικὸν οὗ τὸ κατὰ νόμον εἶναι 
πάτριον, τι {παῦ {Π6 ὑγογᾷ πατρικαὶ 18. τιβθᾶ, ὈΘοδαβο 1ὖ ᾿ποὶπθ5. {86 
β᾽σηϊποδίϊοη οἵ ραΐογγὶ οὔ ραύγιηυ, δὰ ἐηιδεϊξινἐϊ8 αἀηυϊγυϊδέγαὐὲ γοφίηυϊγιῖϑ. 
Βαΐύ ᾿ΐβ τϑαβοηΐηρ ἴῃ Βαρροτῦ οἵ {}18 15 ὈΥ͂ ΠΟ ΤΏΘΔΠ5 Βα ἰβίδοίουυ. 

ναυτικά τε ἐξηρτύετο, δογαη, ἰο 716 οιο 707. ᾿ϊηιδοῖ  πιωυΐοϑ. ἀντεί- 

χοντὸ (86. οἱ Ἕλληνες ἴτογη ἡ “Ἑλλὰς ἱπ {Π6 Ῥγθυΐοτβ ο]δι156), δόσαη, ἐθ 
αρρίψ ἐποηιϑοῖυοβ. ὅο Βοίδῃπῦ ἴῃ μοο Ἰοοο. 

ὦ. τρόπου ἀθΡοΠα8 οἢ ἐγγύτατα. ὃ. ὃ 1θ5. 1. ------ μεταχειρίσαι, ἴο 
οἤαησο ἴῃ [6 βύγιοῦπσθ ἃ 5080]. βᾶγβ ὑμαῦ {πὸ αἰζουδύίοη οοπβίβίρα 
ἴῃ ΘΟΠγΘ Πρ Ὑ65561]5 οὗἨ ΠΥ ΟΔΙΒ ἱπίο {γίγθηθθ. ΤΗΠΟΥαΙοΒ. τι8685 
μεταχειρίσαι ΘΙ ἰπ {Π6 50η50 οὗ {16 ταὶ 416 μεταχειρίσασϑαι. Α βΒίμ;- 
1181 ἀβδρθ τη 6 Του πα ἴῃ δουλοῦν, 1. 10. 8 1 ; ΠΙ. 87. ὃ 4, ἀπ κατα- 
λῦσαι, 1Π1, 46. ξ 1. τὰ περὶ τὰς ναῦς ΞΞΞ ἐδ6 ϑ8ζ)»ιούι)6 977 8,8; 

ἸἩΌΘΓΆγ, ἐΐοϑο ἐϊΐηρ8 γογίαϊγυη ἰο 8 ρ8. ἸΚ. 8 295. Π]|. 8. τῆς 
Ἑλλάδος 15 Δα ἀθᾷ, βᾶγ8 ῬΟΡΡο, Ῥϑοϑῦβο ὑγῖγθηηθ8 μα Ὀρίογθ {Ππ|8 Ῥθθῃ 
πῃ 80 ϑιοηρ 6 ῬΠΟΘΠΙοἶδη8. 

8, Σαμίοις, 70. ἐλ6 ϑαηυΐαηβ, ἀθρθηβ οἢ ποιήσας. ΕῸΣ ἐμ 60Π- 
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βίγαούϊοη οἵ φαίνεται---ποιήσας, 566 Ν΄. οῃ 1. 2. ὃ 1, --- μάλιστα, αϑοιιέ, 
ὅπ, γοτιγυ γιοῦ. (ἀοθ]]ο" ΡΥ θου 5 [86 56Πη56 οἵ 76)η16 Ἰῃβύθβα οἵ οὖγ- 
εἱΐον. τοῦ πολέμου, ἰἱ. 6. π ῬΘΙΟΡοΟΠΠοβίδη γι. ΤῊΪΒ ΒΏουΒ ὑπαῦ 

ΤΗΟΥ 1465 σστοΐθ {η6 ργοίδοθ οἵ Ηἷβ ὑγουῖ, οὖ Ἰθαβῦ, δὔθου {Π6 νϑν δᾶ 
του μϊηδίθα. 

4, ὧν ΞΞ ἐκείνων ἅς, οἵ ΒΊΟΝ Θαπὶνα]οπί, {Π6 δπἰθοθάθπῦ ἀθροπᾶβ 
ΟΠ παλαιτάτη, 8παἃ {Π6 τοϊαύϊγο 18 βονθυηθα ὈΥ ἴσμεν. Κορινϑίων 
πρὸς Κερκυραίους. Ῥούνγοοη {π6 ΟΟΥΙ ΠΕ] 88. Δηα ΟὈΓΟΥΓ ΘΔ ἢ5. ΤΠ6 ΓΘ 
οχἰβίθα {Π6 τηοβῦ ᾿ἰηγϑίουαίθ θητηϊῦν, ΔΙΌ Πουρ]ι {Π|6 Ἰα ἔοι ῬΡΘΟΡ]Θ ὑγο ἃ 

ΟΟΙΟΠΥ οὗ {π6 ΦὈΓΠΙΘσ. ΤΠ Θχροαϊίΐομ ΠΡ τϑίου γα ἴο τγὰβ Π6 ὁΠ6 

οοπαποίοα ὈΥ ῬΟΡΙΔΠΟΡ ἴο ἀνθηρο ὑΠ6 θαι οἵ ΠΪβ. 50π ΤΙ ΘΟΡΉΓΟΗ, 

ὙΠΟ Π6 Πδα ατίνθη ἔγοση Ηἶθ Ποιὴθ ἃπα Ὀαηϊβηθα το Οὐγογτα, θα 

Αἰτογ συ 5 ΓΘ ο ]] 64 ἴῃ ΗΪ5 ΟἹ] ἃρθ, δηα ΠΟΙ ΓΠΓΟῸΡ ἢ ἴθι οὗ Ῥουῖδη- 

α6Υ, ὙὙΟ νγ88 [0 [6 {Π6 Ρ]δοθ οἵ 18 Β0η, {16 (ΟΓΟΥΘ8Π5 τηαγ ογρ. 

ΟἿ Ἠοτγοδού. 1Π|. δ0--ὅ8. ταύτῃ (80. μάχῃ), 77οην ἐδ ἐΐηιθ 97 ἐπαΐξ 
δαϊξέϊο. ἜῸΥ {15 τι οὗ [π6 ἀδίϊνο, οἵ, ΜΈ. 8. 388. ο. 

χρόνου, ἰ. 6. {Πι6 οΙοδο οἵ [π6 ῬΘΙΟΡΟΠΘϑῖϑη νγ8Γ. 
ὅ. γάρ, ποῖ. 866 Ν. οῃ 1. 4. 81. ἀεὶ 15. ΒίΓΘΠσ  ΠοΠΘα ὈΥ δή 

ποτε -ΞξΞ οἰισαγ8 αὐ αἷΐ ἐϊηιο8. ἐμπόριον, ὦ γίαοο 4} ἐγαγῆῖο, ὦ δοηι- 
ηιογοΐαΐ ἑοῖο. ΤΊΪ5. ΠΔΤῚΘ ὙΥἃ8Β. ΘΌΠΟΙΆΠΥ ΔΡΡ]ἸΘα ἰο την] τὴ 6 Ρ]8068, 

ὙΠΘΓΘ ΔΡΌΪ0165 οὗ τη ΘΓ ΟΠ Πα 186 Ὑγ 6 ἱππροῦ 64 Δηα οχρουίϑα. Ἑλ- 
λήνων 5 ἴῃ {Π6 σοηϊθνο ΔΌβοϊαΐο 1] ἐπιμισγόντων. τὸ πάλαι, ἴηι, 
οἴάογν ἐϊηιο. τὰ πλείω, 1076. διὰ... ἐπιμισγόντων, ἠαυΐη 
ἐγυέθγ᾽ 60117,86 τολέΠ, ογ16 ἀηοΐ]ι67" ἐπγοιιγῆ, ἐΠιδῖ»" ἐ6᾽ γ έοΥ. τοῖς παλαιοῖς 
ποιηταῖς. ἘΘίογοποΘ 15 ΠΔα ἴο Ἡουηθι, ὙΠῸ 5αγ8 (Π]. 2. ὅ70) : 

Οἱ δὲ Μυκήνας εἶχον ἐϊκτίμενον πολιέϑρον, 

᾿Αφνειόν τε Κόρινϑον. 

μᾶλλον ἐπλώιζον, δεγαη, ἐο αὐξθη η1076 ἰο παυϊφαξίοη, ; 1 6 Ά]]γ, 
δεσανν ἐο 8ωΐ ηογ}6. ἐπλώιζον ἴΒ δι Ῥοοίϊο ποτγᾷ. καϑήρουν. 1 οοη- 
οὐ ἢ ῬΟΡΡο, Ο6]16ι., πα οὔθ γβ, ἴῃ τϑίουυϊηρ [15 νου το ἐπ Οουίη- 

{πῖδ 5, ̓παβυη 0}. ἃ5 τὰς ναῦς ΘΥἸἀΘΠΕΪΥ τηθ8η5, ἐἢ6 87,108 }ιι8ὲ πιοηἱοποᾶ 
(.. 6. {86 ΟοΥἰπιβίδη 5}108), πᾶ {π6 Φ]Πουσίπρ οοπίοχὺ ΒμουγΒ ἃ ΟμδπρΘ 
οὗ βιθ]θοῦ. ῬΟΡΡΟ ποίββ ἃ 5: τη 118} νι ύϊοῃ οὐ {π6 βυθοῦ ἴῃ 11. 8, 84: 
Π|. 10 (ηϊ{.); δ (1πἰ0.)ϑ. Βᾳ6 ἢ φρττρὺ ομδπροβ ἃτθ ποῦ τγοπᾶογίαὶ ἴπ 
ἃ ὙΤΙΓΟΙ ἰκ ΤῊπογαϊαοβ, ΤῸ τηθκο5. ΘΥΟΙΥ {πίπηρσ βαρογαϊπαίθ ἰὸ 
Ῥγουϊυ. ἀμφότερα, δοί, τραγ8, '. 6. Οὐ ΠῚ ῬΘοϑτηΘ. ἃΠπ ΘΠΙΡΟΥ ΠῚ 
ἴον ὑγαῆῆο ὈΥ 568 ἃ5 Ὑ76}} ἃ5 ὈῪ Ἰαπᾷ (Κ. 8. 279. Β. 10; Βαίέ. 8 11. δ). 
Τὸ 18 τϑιπδυκοαᾶ ὈῪ οὐἰἐἶο5 ἐπΠαῦ ἀμφότερα την ὍΘ δ κοη ἱπ [Πγ60 ΒΘΏΒΘΒβ, 
1, ὉῪ 568 8π4 ὈΥῪ ἰαπᾶ; ὃ, ἐο {πῸ ασθοκβ θοίῃ τἱ ΐπ πᾶ τι ποῦὺ {Π6 
᾿βίβιηπθ ; 8, ἴο {π6 ὕτγο ρογίβ οὐ Οουϊ πίῃ, νἱΖ. ὅθ ποῆγοα δηᾷ Τιθομδθιμα. 
ΤῊΘ ἢγβῦ ἴβ {Π6 ον ἱπέθυργθίδεϊομ τυ ῃϊο 85 οἱαΐπιβ ἕο Ὀ6 οοπβίαθγθᾶ 
85 [86 {γπ6 916. ------ χρημάτων ἀθροπᾶϑ ὁπ προσόδῳ. 

μέχρι τοῦ αὐτοῦ 
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60. Ἴωσιν ΠἸτηϊ5 γίγνεται, ΟΥἁ ὙγΒΊΟῊ. ναυτικόν (παῦυψ) ἰ5 {Π6 βιθ]θοῦ. 
ἐπὶ Κύρου, ἔῃ, ἐλ ἐϊηιὰ 977 Ογγιι8. Ἰζ. ὃ. 2396. 11. 2. τῆς---καϑ᾿ ἑαυτοὺς 
ϑαλάσσης, ἐΠοῖγ οτρη, δθὼ ; Ἰἰύθυ ]γ, ἐλ6 δϑῶ οὐ} αφψαϊγιϑέ ἐἤθηι. Ἐον {μ0 

οοηδίσποίίοη οὗ ϑαλάσσης ἴῃ ἀθρΘηἄθηοθ οἢ ἐκράτησαν, οἷ. 5. 8 189, 
Κύρῳ πολεμοῦντες. ΟἿ, Ἡφγοαοῦ. 1. 101 οὐ 5Βθ6ᾳ. ΤῊ Ῥϑυθορ]6 μϑγὸ ἀο- 
πούθβ {ΐτηο, τολύϊο ἐλιθν 1067.6 ὁαΥ̓γγὕη ογὰ ἀρὰν. Κ΄. ὃ 8512. 4. ἃ; 8. 8 295. 

2. Πολυκράτης. ὅδ66. Ἠοτγοαοί. 1Π|. 89, 120. ἐπὶ Καμβύσου. 
360 Ν. οἢ ἐπὶ Κύρου ΒΈΡΓ8. Ῥήνειαν, «Ϊλοηθα, ομθ οἵ {π6 Ογοϊδᾶθβ 

(866 Ν. οχ 1. 4. ὃ 1) 80 πθδ} ἴο 1) 6105, ὑπαῦ Ῥοϊ γογαΐθβ 15. βαϊᾷ (1Π. 104. 
ὃ 2) ἴο αν οοπῃθοίθα {πθπὶ ὙΥ] ἃ. ομδίῃ. ἀνέϑηκε (ἐογϑεογα θα) 

ον Δηλίῳ. ΤΠ ὙὯΥ ἰπ ὑΒΊΟἢ ὉΠ18 υγὰ8 ἄοπθ ἴδ τηθηὐοηθα ἴῃ 1Π]|. 
104. 8 2, ἀηα Ἡοτγοαού. 111. 84, 122. Μασσαλίαν οἰκίζοντες. ΑὙΠΟΙά 

ΤΘΙΠΔΙ ΚΒ {Πδῦ ὑΠὶ5 15. ποῦ ἴο Ὀ6 ππαριβίοοα ΔΒ γον υηρ το {Π6 βθα-ἢρῦ 

τηθηϊοποα Ὀγ Ἠογοαοί. 1. 1006. Ἠθ πυπαουβίϑη 8 Μαββα!ϊα ἃ5. Ὀϑῖμηρ' βϑῦ- 

{164 ὉΥ ἃ οοἸΙοην, βοηῦ ουὖὺ Πἢγ- ἤν γθῶγβ ΘΑ ΠΟ ἐπ {πὸ ἢ]σ]ῦ οὗ {Π6 
“ χηδῖη ὈΟΟῪ ΤΡΌΤα {Π6 διτὴ5 οἵ Ογσιιβ, Δη4 ὑπογοίονο Του παρα Ἰοηρ θθίοσα 

086 Βαθδ)]ραίίοι οὗ {ῃ6 ραγθηῦ βίαϊθ ἴο ὑπὸ Ῥουβίδμηβ. [Ὁ {818 θ6 ὕτυθ, 

{π6 βθ8-ἢσῃῦ ΠοΓΘ τϑίουσθα ἴο τηπιϑῦ πᾶν θη Τοαρηῦ τι τῃ6 ΟδυΠηἃ- 
ΘΠ Πη5, ΒΟ1ὴ6. {ἰπ|6 Ῥτουΐοιβ ὕο [Π6 ὁπ6 ΒΡΟΚοῃ οὗ ὈγῪ Ηθγοδοίαβ, 

ΟἾΓΑ ΡΤ ΧΤΥΎΥ. 

Μδην βΟΠΟγΑ 0η5 αἴ [η6 Τ͵οΐδη τγᾶγ, {Π6 ΟΥ̓ Θ Κ8 ΡοΟββθββϑα θα ἔΟῸΓ ἐτίγθπηθβ, {Π6 τποϑὲ 

ΘΟΙΠΙΏΟΙ 5} 108 Ὀοὶπρ ΠΡ -ΟΑΥΘα γ6586}18 δη4 Ἰοπρ ῬΔΤΚΒ (8 1); δπᾷ 1 νγὰβ ΟἹΪΥ Ἰαϑύ Ὀθίυγθ 

ἴῃ Ῥογβίδῃ γᾶν {Πδῦ ἴΠ6 ὑγτϑηΐβ οὗ 51 ον απ {Π6 ΟὈΓΟΥ ΤΌΘ Π8 ΡΟΞΘΟββΘα 8ΠΥ ΘΟΠΒΙ ἀΘΥΔΌ]Θ 

ΠΌΠΉΌΘΓ οὗ ὑγΊ ΓΘ 68 (8. 2); {Π6 ἀὐαὶποίθ δὰ {πὸ ΑἸ ηΐδη8 παᾶ Ὀαΐ ἔδυν ΒΕ 105, ἀπ ἔῃ ο 80 

ΤΟΟΒΕΥ οὗἨ Δ ᾿ΠΙΈΤΙΟΥ ΟἾ58, τιη1}} Τ ΠΟΤ βίος 68 ἱποϊζοᾶ {Π6 Ἰαύίοτ ῬφΟρ]Θ ἴο ἐπ σομπίσποίίο 

ὉΓ ΘΕΟΣ ΟΠ 68, ΔΙ Πα σ ἢ, θυ θὴ ἔπη, ποῦ ἀθοκοαᾶ {πτουρποαῦῦ (8 8). 

1. ῬΟΡΡοΟ δῃᾶ Ηδδοκ αἰβοοηπθοῦ [Π18 ομδρίου ρου ἐπ 6 ῬΥΘΟΘα Πρ; 

ὉΠ6, ὈΥ ΡὈ]δοΐηρ' ἃ ρουϊοα ᾿ἰπβϑίθαᾷ οὔ ἃ οο]ομ δἴϊοι ναυμαχοῦντες. ΒΙΟΟΙΝ, 
Οἴοβοβ ὉΠ Ῥγθοθᾶϊηρ ομαρίου. Ὑυῖ {Π6 σου 8 ναυτικῶν ἦν. γάρ, 
ἔλθη, ποῖρ, ὃ ᾿πομοαύϊνο 86 οὗ {μ18 οοπηθοίϊνϑ, ὙγὩ]Ο ἢ 18 850 ἔγθαποηῦ, 

ὑμδῦ, ὉΠ]655 ἴῃ ΒρΘοὶα] οαβοβ, ἰῦ Τα αΪΓ65. ΠῸ [Ὀσ ΠΟΙ ποίϊοθ. ταῦτα, 

ἴ, 6. [Π6 ΠᾶΥ168 7υ8ὺ τηθηἰοπθᾷ. γενεαῖς 18 [Π6 ἀαύϊνο οὗἉ {ϊπ|6 τολόη. 
Α ροπογδίϊομ γγἃ8 ΓΘΟΚοΟηΘα αὖ {ΙΓ γ6 815 (560 Ν, οπ 1. 12. ὃ 8). 
γενόμενα, αἰέποιῆ, δοίη. ὅθ Ν. οἡ 1. ἴ. ὃ 1. χρώμενα ἄἀθροης5 
ΟΠ. φαίνεται. ὅθ0 Ν, οπ 1. ὃ. 81. πεντηκοντόροις. ΤἬΏΘΒ6 Πέϊγ- 
οδοα 58108 ὑγοτο οἵ {πα οἿδθ5 οα]]θα μονῆρες, ὈθοδιΒα {Π|6 ΤΟΥΤΘΙΒ βαῦ ἴῃ 
ὉΠῸ ΤΏ, ὑυγθηΐγ- ἢν 6 Οἢ. 680} βἰ4θ, ΤΉΘβΘ Βῃ108 σογ ἢνϑὺ ἱπίγοαπορᾶ 



“ 

σπλν». ΧΥ.] ΝΟΤΈΕΞΒ. 20 

ΌΥ ἐμ ῬΠοοώθαμθ. Οἵ, πη} 8 Τοῦ. α΄. δηἃ Βοπι. Απίΐᾳ. Ρ. 817. 
---- δ᾽ ἔτι, διιύ εὐ. ἐξηρτυμένα, ρ»γουϊαφα, τοὐέδ, οΥ' ῬΟΓΏΔΡΒ δον- 
δἰδίοα, 9.77 νοῦ] ὍΘ 8 βσῃϊ βοδίϊοη τποτθ Δρργορτίαῦθ ἰπ }β Ῥβββαρϑ. 
--- ὥσπερ ἐκεῖνα (80. τῶν Τρωικῶν), αϑ ἐο86 ἐπ, ἐΠι6 Τγο)αῦν τραν.. 

2. ὀλίγον τε (80. μόνον), απὰ ογπῖψ ὦ λον ἐΐηιο. τῶν Μηδικῶν 
Το ίουβ ἴο ὑπ ἢτβὺ ἱπναβίοῃ οἵ ὅσθθοθ Ὁ δγΐα8. μετά, α7έεν. 

περί τε Σικελίαν, αγοιγια, διοϊίῳ (Κ. ὃ 295. 1Π1. 1. Ὁ), 1. 6. ὁπ. ἐπ 6 51611- 

ἴδῃ οοδϑίβ. Τῇ Πουγθνοῦ περὶ Σικελίαν Ξ-Ξ- Σικελικοῖς, {Π8 οΥο᾽ Βῃου]ᾶ 
Ῥθ: τοῖς τυράννοις περὶ Σικελίαν. ἐς πλῆϑος, ὅν ὦ οοπϑίαογαδίθ 
γαύηιῦον. Ἰύ. 8.290. 2. 1. Ὁ. ΤῊΘ οοπίοχύ ἀθιηδη65 {π6 Βα δα] 101. 

οἵ μόνον ἴοι ἀξιόλογα, ἴπ {Π6 56η86 οἵ ἐλθ οπῖψ παυΐο8 τοογέλῃ 47) ποίο. 

8. εἴ τινες ἄλλοι, 50. ναυτικὰ ἐκέκτηντο. Α 5Π846 οἵ ἀουθύ 15. οοιη- 
τηπηϊοαῖθα ὈΥ εἰ ἴο {116 οἸδβθ: ϑμοῆ, οὐ6γ8 (7) [ῃ6τθ ὑγθῦθ 8}0) αϑ λαά 

παυῖθ8. ἘῸΝ {118 βρθοῖθϑ οἵ Ὀγδοηγίοσυ, οἵ, Κ. ὃ 846. 4. βραχέα 

(ΞΞ μικρά. ΟΕ 1. 74. ὃ 8: 117. ὃ 8; 140. ὃ 1), ὑπιοοπϑίαογαδίο, βηιαϊζ ἃ5 

ἴο πιιη 65, ΔΙ ΓΠΟῸΡ ἢ {πῃ 66 ΤΩΔΥ ὉΘ ἃ ΓΘίθγοπμοθ 4150 ἴο τηϑρηϊπαθ. 

ἩδδΟΚ ΒῈΡΡ]165 πλοῖα, Ὀαῦ ναυτιχὰ 5 ἐο Ὀ6 ΡΓΘίοΥΓοᾶ, ὀψέ τε, 80. 
ἦν. Ἱτίρ. Βοτα ῬΟΡΡΟ [Ὁ]]Οννβ, ΒΌΡρ]165 ἐκέκτηντο. Βαῦ {Π18 15 1685 

ΔΡΡοβὶίθ πα πδῦαγαὶ {Ππᾶπ [Π6 ΘοΙηιποη Το πᾶογίησ: αηα ἐξ τρα8 πο εἰ 

ἰαΐο ἑμαΐ Τηδηυϊδίοοϊο5, οἷο. ἀφ᾽ οὗ ΞΞ-Ξ ἐπεί, ὙὙ]Ὸ ἢ 18 ΤΟ Πα ἴῃ οΠ6 

Μ5. τοῦ βαρβάρου 15 Ῥαύ ἴ01 τῶν βαρβάρων, ἃ5 ἴῃ Τιαἰΐπῃ Ποηιαγι8 

ἰδ Ῥαὺ ἴον οηιαμῖ. Ἐοίδυθποο 18. πδα ἰο {Π| βθοοπμᾶ Ῥογβίδη ἱπυαβίοῃ, 

σΒῖοῖν μΠ8α θθθη {προαίθηϊηρ Οὐθθοθ οΥον βίποθ ὑπ Ὀδυ016 δ Μαγδίμοπ 
Πα αἸ4 ποὺ ἐμουθίουθ θοιὴθ ἸΠΟχρθοίθαϊν. ---- διὰ πάσης (80. γνέως), 
ἐλγοιισλοιέ ἐλ δηρ. ῬΟΡρο ππάουβίαπαβ διὰ πάσης ἴο τηθ8η, ἐγ ΦΌΘΎ 

ϑἠζρ, 1. 6. ποΠ άπ ΟΠΊΠ65. ἰθοίαβ ἔαἶββθ. ϑόοτηθ γοθοῦ 85. ΠΘΥΒῊ {Π6 

6}Πρ518 οἵ νέως, ΔΠ4 ἰακθ διὰ πάσης ἴῃ [Π6 φάγον 8] 56 η56 οηηγυΐηο, ἃ8 
διὰ κενῆς (ΑΘ η. 442. 8), 7γιδέγα, ἀμ ἀπὸ τῆς ἴσης, 1. 1δ. 88. Βαυΐ 
860 Νι ου {Πδᾶὖῦ ρᾶββᾶρο. 

! ΟΗΑΡΤΕᾺΒ ΧΥ͂. 
ΤῊ6 βέδέεβ τυ βίο βϑγθ ἐπϑὶγ αἰξοπίϊοη ἰο ἐπ6 ζοστηδίϊοη οὗ ἃ ΠΔΥΨ, σ᾽ ΔΕΥ ἱπογραβοᾶ ἐπ οὶσ 

ῬΟΥΤΘΓ (ὃ 1); ῸΓ ΠΟ ὙΓΆΓΒ ὈΥ Ἰδπᾶ, δχοορὲ θογᾶθυ ΠΟβΕ 168, Ὑγθτθ γϑῦ οαγγὶθᾶ ΟἿ, ΠΟΙΓῖ 
ὙΈΓΘ ΔῺΥ αἰβίδης θηΐθυρυῖβο8 ππαθγίδβκοθη (8 2): σοπη δἰ παι] 0η8 οὗὨ 5ΠΊΔΠ16Γ ἩΥ ἢ δτθδίου 
οἰτ168 ὙγογῸ ποῦ ὕοτιη θα [ὉΓ ΘΟΙ πο η ΘΧροαϊ ἴοη8, οχοορὲ ἴῃ ἐπ γα Ὀδίνγθθη η6 ΟΒα]οὶ- 
ἄοδη8 8π4 Ἐγθί τ 8η8, μὴ [16 τοϑὺ οὔ {86 βίαίοβ βθραγαίθα ἱπέο ραγίϊθβ ὁπ [8 916 οἵ [μ9 
ΟἾΠΟΥ δ᾽49 (8 8). 

1. δὲ---ὅμως, λοιρουθ!. οὐκ ἐλαχίστην ΞΞ- γ67}}} σγεαΐ. Α Ἰϊτοΐο8. 
566 Ν, οἡ 1. 8. 81. οἱ προσχόντες αὐτοῖς (80. τοῖς ναυτικοῖς), ἐΐ086 
»ραχῆηρ αἰξογυζίογυ ἐο ἐΠιο1}" πιαυΐο8, ἱ. 6. ται Κίηρ; ἴδ ἀπ οὈθοῦ ἰο ἕοστα ἀπᾶ 
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206. ΝΟΤΈΒ. [Βοοκ] 1. 

Θϑ Ὁ] ἰ5} ἃ ἤδΥΥ. ----- προσόδῳ Δπ ἀρχῇ δῖ ἄἀαϊίνοβ οὗὨ ἡηθαΉ8. ------- 

καὶ μάλιστα ὅσοι (ΞΞ ἐκεῖνοι ὅσοι) μὴ διαρκῆ εἶχον χώραν; απ 68Ρ6- 

οἱαϊίμ α8 τιαπῳ α8 παὰ α ἐθ᾽ ον ἐπι )οϊθγυέ ἴον 6] ϑαβύθμϑποο. 
Ιοοπηῖ, τοίου {818 Θβρϑο οί! ]γ ἴο {Π6 ΑὐΠοπΐαπβ. Τὺ γγ88 αἷβδὸ ὑγὰθ οὗ 

{π9 Οοτπ Βῖ8Π5. 
9, ὅϑεν, τολθηιο6, τοί. ὕο πόλεμος. καὶ ἱπ τὶς καὶ ΔΡΌΘΔΙΒ ἴο 

τ ἰο 6 φ]θοπαβίϊο, θαὺ {Π6 ΑὐΔ05. ΘΙΏΡΙΟΥ 1ῦ ἔγθα ΘΠ ]Υ ἔθ᾽ τίς, ἰὸ 
οοππροῦ {π6 ὑπουρῃῦ ΤηοΓο ΟἸΟΒΘΙΥ. παρεγένετο, αὐοογηιο, (ΞΞ ηυϊσῆιέ 
αοογ"6). ΤΠ. τ86 οὗὨ ὕΠ6 πηοροα8 ἴῃ δᾶνθιυ 18] βθηΐθποθθ οὗ ρ]δοθ (Κ. 

ἢ 880), 1Β 1[Π6 βδτη8 ἃ8. ἴῃ δαϊθούϊνθ βϑηΐθποο (Κ. ὃ 888), [Π6 ἱπαϊοαῦνθ 

Ῥοὶπρ αδθ γπθη. (μθ αὐ] θαίνο απ] 1Ποαίϊοη 18 ἤο 6 τρτθβθηΐθα ἃ5 
αοὐμαΐ οΥ τοαΐ. πάντες... «ἑκάστοις. ΤῊΘ ΟΓΘΙ 18: πάντες δὲ (80. 

πόλεμοι) ὅσοι καὶ (6υ67)) ἐγένοντο ἦσαν ἑκάστοις πρὸς ὁμόρους (Φογα67- 

4678) τοὺς σφετέρους. στρατείας---ἐξήεσαν. Ἄ. ὃ 278. 1. πολὺ 
ἀπὸ τῆς ἑαυτῶν ἰ5 Ὀγδοϊκοίοα Ὁ ῬΟΡΡΟ 8ῃηᾷ ((061161, ου. ὅπ6 στοσπα 
{πδαῦ ἔπο ἰᾶθα οοπίαϊ πο ἴῃ ἐκδήμους 15 Τοροαϊοα,. Βαΐ, ἃ5 ΒΙοουηΐ, νγ6}} 

ΟΌΒΟΓγ 68, ἐκδήμους ΤΗΘΙΘΙΥ ΒΙρηϊ 65, αδγοαάᾶ, 7γογοῖση, συ πουὺὺ ἀοἤπὶπρ; 

{πὸ αἰβίαποθ, πα μ6 ποθ {Π6 οἰδιιβο 'πῃ απιοϑύϊοη 18 ΟΥ̓ ΠῸ ΠΊΘ8Π5 ΒΌΡΘΙῆα- 

ουβ. ΟἿ Π.. 10. 81. ἐπ’ ἄλλων καταστροφῇ; 70. ἐδ βιιδ)ιφαξέίοη, 
47) οὐλι6γ8. 

8. οὐ γὰρ ξυνεστήκεσαν---πόλεις ὑπήκοοι. ΤῊΘ ϑ'6Π0]. βαγβ, ὑδμαὺ 
{86 Ἰοββο 1 οἰϊ65. αἰ ποὺ αβϑοοϊδαίθ 'π ὑγδ] τυ Ὁ {Π6 ἸΔΛ σι οΥ οἰδ68, ἃ5 58}0- 

θοῦ το πθπι, οὐ γὰρ ὑπήκοοι. Ἡδποθ ῬΟΡΡΟ Τηδλο8 ὑπήκοοι ΞΞΞ- ὡς 

ὑπήκοοι, Ὡ:Π4 ὙΥῈ 1Ὁ ΒΌΡΡΙ165. οἱ Ἕλληνες ἰπϑίρδα οὗ πόλεις. αὖ, ογν 
λι6 οὐδοῦ απ, οί τϑϑᾶβ ἂν. αὐτοὶ ἄοο8. ποῦ ΓΟΙῸ ὧο ὑπήκοοι, 

Ῥαῦ ἴο 411 {π6ὸ Θ΄θθβ, θβϑρθοῖα!]ν ἴο ὕμοβθ πη ρ] 164 ἴῃ μέγισται πόλεις. 

ἀπὸ τῆς ἴσης (80. μοίρας), ον διαὶ ἐ6γΉ18, ἴ. 6. ὕΠ0 ΘΧΡΘΙΒΘΒ 

Ῥοίηρ 7507 Δρρογίϊοποα. Τὴ 5010]. ΒΌΡΡ]168 συντελεῖας. Βαΐύ οἵ, 

Π]|. 40. ὃ 6. ἐποιοῦντο, ““8οϊοῤαγνέ ϑ8ιιδοΐ67}6.᾽" ὡς ἕκαστοι οἱ 

ἀστυγείτονες, αϑ ἔΐεν 8ουοραἰΐῃ Παρροηο ἐο δον 6)" ογν" θαοἶ, οἵδογ. ὙῊΘ 

ΘΘΠΘΓΆΙ ἰάθα ἴδ, ὑπαῦ ποὶρ] θουϊηρ βύαίοβ ὑσθαῦ ὅ0 Ὑγ8 1 τ} ΟΠ6 ἃπΟί ΠΟΥ, 

Ῥαῦ πο βθῃοταὶ οΟμ ἰΠαίϊοη Ὑγὰ8 [Οὐ πιὰ δραϊηδὺ ΔῊΥ ἰδίην ΘΠΘΙΏΥ. 

μάλιστα... «διέστη, εϑρθοΐαϊἤη ἐγ. ἐἦι6 τοαν" τολίοῖι αγιοϊογυξζῃ οοσιι"γ6(, 
δοίιροοη, ἐΐ6 ΟΠαϊοϊάθαη8 απᾶ ΚΕ) οὐγίαη8 (Δὖ νγὰβ ὑπ80), ἐδα γεβϑέ 977 ἰὴ 

Ογοοῖβ γαηρο, ἐποηιδοῖυοϑ ογν αἰ) γογυΐ 8:68, ἃτια ὑπτι5 σοῖο θησαρθα ἴῃ 
ΘΌΠΟΓΔΙ ΠΟΒΟ 1165. καὶ Π45 Ποῦ {πῸ ἴοτορ οὗ αὖϑο, ζὐλοιοῖϑθ. ΤΊ 5θῃ- 
ὕθηοθ 15 Θχοθ Ἰ ὨΡῚΥ ΘΟΙΙΡΙΟΒ56(, Ὀτὺ 18 βΌ ΠΟΙ] βθη80 οδηηοῦ Ὑ76}} 9 

τηϊβία ΚΘ. 



παρ, ΧΥ͂Π.] ΝΟΤΕΒ. 90 Ἷ 

ΓΉΓΑ ΡΉΠΕ  ἘΥ 

ατγίοιβ ορβίδοϊθβθ ὑσοσθ ἴῃ (Π6 ὙΔῪ ΟΥ̓ {Π6 ῬΓΟΒΡΟΙΙΥ οὗ 6 ΟἾΠΘΥ δίδέθβ, δπα ὀβρβοί δ]! 

γγΘΓΘ [Π6 ΤοΟΠΐ8Π8 θα Κοπθᾶ ὈΥ {πὸ ῬΟΓΒίδΠ ΡΟΎΘΥ ὉΠἅΩ͂ΟΥ ΟΥΤΊΙΒ, ἃ5 Ὕ6ΤΘ {Π6ῖν 5845 δὲ 
ἃ ϑαθβθατπθηΐ ρουϊοα Ὀγ διὰ (8 1). 

1. ἄλλοϑι, 7γοην οὐδθ}ῦ φιιαν 678, ὧχν οὐ} ἐραγ8. μὴ αὐξηδϑῆναι, 
Ἶ. 6. τοῦ μὴ αὐξηθῆναι. ΟἿ, Κ΄. ὃ 808, . Ὁ. κωλύματα οοπίαϊπΒ ἃ πορὰ- 

{ἰνο Ἰᾶθα δηα 15 ὉΠ θουθ [Ὁ]ΠΟυγθᾶ ὈΥ μὴ σι} {πὸ ἱπβηϊῦνο. 860 Ν. 
οη 1. 10. 81 (6πᾶ). καί, εϑρεοϊαϊ, 5οῦνοβ Ποῦ ἰο ἱπίτοαποθ ἃ 
ῬΑ ΙΟα]δν ᾿ηβίαποθ οὐ {π6 ομβίβο!θβ ἴο {ποῖ Δα να ποθπηθπί. ΒΙοοτη- 

ἢ6]4 τηϑκοβ Ἴωσι ἴο ἀθροπα ὁπ ἐπεγένετο τιπαθηβίοοῦ, {πΠ6 βαθ]θοῦ οὗ 

ὙΥΠΙΟΗ 15 Κῦρος καὶ ἡ Περσικὴ βασιλεία (ἃ ΠΘΠπα Δα γ5), ἀπ ἴῃ οΥθν (ὸ 

ἔα ΠΊΒῃ. ἃ βυ ]θοῦ ἰο ἐπεστράτευσε, ὮΘ ΒΠΡΡΙ]165 ἡ τοίου γίησ ἴο βασιλεία. 

Βαῦ ΨΥ ποῦ τ {Ππ6 ὅ0Π0]. οομπβίσιιοῦ Ἴωσι Δ[ΓΟΓ ἐπεστράτευσε, ἃπᾶ 
ΤηΔΚ6 Κῦρος ἃηα βασιλεία ὑπ6 5 δ]θοῦ οἵ ἐπ9 σου ΤῊΐ5 οχρϑαϊ θη 

οὔ {Π6 Ῥογβίδηβ, οἵ σοῦγβθ σου] ὍΘ ἃ κώλυμα ἴο {ΠπῸ Τοπίδ 5, πᾷ ἰύ 15 

ἘΠΠΘΟΘΒΒΔΡΥ, ἐμογθίοτο, ἐΠαὺ {Π15. Ἰ4θ8. 5ῃου]α 6 [ΟΣ] ΠῪ τορθαϊθα ὈΥ 

ΒΕΡΡΙγἱηρ; ἐπεγένετο κώλυμα. προχωρησάντων ἐπὶ μέγα τῶν πρα- 

γμάτων 15 ΓοίονΓΘα ὈΥ {10 5080]. ἴο 1π6 Ῥουβίδηβ, θαῦ 15 θυ! ἀθ ΠΥ ἴο ὈΘ 

ἰακοη ἢ Ἴωσι. ἽἌλυος. ΤῊΘ τῖνοῦ ΗΔ]γ5 βοραγαἐθα Τιγ ἴα ἔρο μη 

ἴπθ Ῥοϑιβίδῃ ἀομηϊπίοηβ. ΤῊ «ποίθηύ ασὐθοκβ ἀοβσπαίθα ὑυπαὺ τγᾶ8 

8116 4 Βα ΒΘ πο ΠΕ] βία ΜΊΠΟΥ, ὈΥ ἡ παραϑαλάσσιος, ΟΥ̓ ἡ ἐντὸς Ταύ- 

ρου, ΟἹ ἡ ἐντὸς Αλυος. πόλεις, 1. 6. [ῃ6 Τοπίδη οἰζ168. 

λωσε. 60 Ν. οη 1. 18. ὃ 2. Δαρεῖος. Βοροαῦ ἐδούλωσε. τῷ 

ναυτικῷ 15 [Π6 ᾿πδύΓαμποηΐ8] ἀδίϊγο. Κύ. ὃ 608, ΤΠ τοαποίίοη οὔ {ΠῸ 

Ἰοπίδη βέαίθβ ἰοοῖκ Ρ]δθθ οπ {πο} τϑνοὶῦ, αὖ ν Βΐοἢ. ἐΐϊπηθ (Δ. σ. 498) 
ΜηοίαΒ νγὰβ ἀοβίγουϑ. 

ἐδού- 

ΘΗΑΡ  Ε ΥΤΕΣ 

ΤΠ ὑγταπίβ, τυ {Π6 Θχοορίϊοη οὔ {Π056 ἵπ 51ΟἾ]γ, Ἰοοκίηρ ΟὨΪΥ ἴο ὑποῖτ οὐνπ ἰηέογοβίβ πᾷ 

δϑουσ ἐν, α1ἃ ποίῃϊπρο τ ΘΠ ΓΑ] (δ 1); 80 {πδ΄ ἄτρθορ, ἱπηρθᾶθα οἢ ΘΥΘΓΥ Βαπᾷ, ΓῸΓ 8 

Ἰοηρ' τἰτηο τηϑᾶρ 1{{{1|0 Δαγαποθιποπί (8 2). 

1. τύραννοι ὈΘ]ΟΠσ 5 ἴο ὅσοι (1. 6. ὅσοι τύραννοι), Δη4 18 {πο ΓΘ Ό 9 

σι ποῦὺῦ {Π6 ἁΥτο]ο, {Ππ|Ὸ νν ΠΟ]. ῬΤΟΡΟΒ ΤΟΝ. ΤΟΥ Πρ [Π6 Βα θήθοῦ οὗ 

τὸ... -προορώμενοι, μι ουϊ γι! οπἷ} ΚΟΥ ἐδιοὶγ" οτρη, ἐγιξον 6808 
» 
ῳκουν. 



φ08 ΝΟΤΕΒ. [Βοοκ 1. 

Κύμποῦ (615 αϊξ, ὃ 0658. 8. 6) Θχρ]δῖῃη8 τὸ ἐφ᾽ ἑαυτῶν, δοηιθέἠιίπιᾳ α6- 

»οπαϊηφ ον, ἐποηιδοῖυο8, ἱ. 6. ἩδυΐΠρ᾽ ΠΟ ΤΘἔθυΘηΟΘ ἴο ΔΗΥ͂ θΟΑΥ͂ 6]5βθ. ΟΝ. 
τὸ ἑαυτοῦ μόνον σκοπῶν, ΥΙ. 12. ὃ 2. ἐς τὸ σῶμα" α8 ἐέ γ76- 
σαγαφρα ἐΠιοῖν γεγϑογιαῖ, 8οοιγὐέψ απ στα οαΐϊίον." ἘΒΙΊοοτηῖ. Νοίϊοθ 
{815 86 οἵ σῶμα 'π {Π6 86η86 οὗ }6780η. ὙΠῸ ἴδοῦ ΠθΓΘ Βροθὴ οὗ 15 
Π]Παβ ταί ὈΥ ἃ τϑίθσθποθ ο Ῥογδηου, ὙΠῸ 15 βα]α ἰο Βᾶνθ μδᾶ ἃ 

Ῥοᾶγ-συατᾷ οὗ [γθθ Βυπαγθα τηθη. δι’ ἀσφαλείας ὅσον ἐδύναντο, 

αϑ 8αγεῖψ αϑ ροδδίδίο, Ἰ. 6. σὶΠ 85 τα θ 0} βαοίυ ὕο ὑπο μηβθὶ ν 98. 85 Ῥοβϑὶ- 
016. διὰ σι [5 οα80 ἰβ Βοῖθ δκθῃη δαγνογθδ}}γ. 
(ΞΞ ἀκριβῶς. ὅ86}0].) ῬΘ]οπρΒ ἴο ὅσον ἐδύναντο. ᾧκουν (ΞΞ διῴκουν), 

ἡπαηπαφοά, συϊαοά ἐλ αὐαΐγ8 οὐ, ΤΗΘ οδαύϊουβ ἃπα {ἰπηϊὰ ΡΟ] ΪΟΥ ἢθΓΘ 
ΒΡΟΚθη οὗ δα γϑίθσθμποθ ἴο [ὈΓ ΘΙ ρῚι Ὑγ8}8, 88 18. 566 ἔγοπι πὸ οοπίσχί. 

ἀπ᾽ αὐτῶν. “ΤΏΉΘΓΘ 15 ἃ ΠΙΪΧΘΑ͂ Τηθϑηϊηρ ἴῃ (ῃ6 ποτα ἀπό, ΡΥ Υ 
ΘΧρΥ͂οϑβῖνο οἵ ἀρυϊνδίΐοη δηα ῬΔΓΠΥ οΟὗὁἨ ΔΡΌΠΟΥ : ποίῃϊηρ σγθαῦ ρῖοὸ- 

οοραρα γοῦν ἴμθια ; ποίβίηρ στθαῦ νγὰβ ἀοπθ ὅψ {Π θη.) Ατσποὶὰ. ΟΝ 

Μύ. ὃ ὅτ8; Κ'. ὃ 288. 1. 8. ο. εἰ μὴ εἴ τι, οασορέ 8οηιοίμίη. 9 
816 ποῦ ἴο πηαουβίϑηα τὶ 85 τϑίθυ τὶ ηρ ἴο ΔΠΥ͂ ΤΠΘΙΠΟΓΆΡ]6 4664, Ὀπὺ 85 

ΒΙΠΊΡΙΥ βρη γίηρ αηῳ ἀθοά τολαΐδυθ»᾽. ““ὙἼΠΘη εἰ μὴ Π85 ἐῃ6 τηθϑηΐησ 

ὀποορί, Ομ" εἰ 15. Βουηθύϊπηθ5 ἸοἸηθα, ἸΚο γὐδὲ 8], ὑγ 116 {π6 ργϑαϊ- 
οδΐθ οὗ εἰ μὴ 18. οτηϊ ἰοα. Κι ὃ 840. ὅ. ἑκάστοις 18 ἴο Ὀ6 ὁοη- 
βίγυοίθα τ] ἐπράχϑη (τη Πί8 ΠΥ ΒῸΡΡ θα ἴγοτη {π6 Ῥγθοθαϊηρ 50η- 

ἴθ Π06), ἔπουο Ὀθὶπρ 8 βουύ οἵ δρροβίζίοη Ῥθύνγθθη ἰᾧ δηα ἀπ᾿ αὐτῶν. 
γὰρ ἴπ οἱ γὰρ ἱπηρ]165 8η 6]]10515: 1 ΤΟΙῸΓ ΘΒΡΘΟΙ}]γ ὧο ἐῃθ 

ὑγτγδηΐβ οἵ ασθθορ, 7075 ἐλοϑο ὄγν ϑἱοϊζῃ, οἷο. ““ΤΎΓΔΠΠΟΙΠῚ ΘΙΟΌ]ΟΓ ΠῚ 

ταᾶρσηδ Ρούθηϊια ἱπουίϊθ ΟὙεθοοῦαΠ ΟΡΡοΟΠϊζαγ.") Βοίμο. ἐπὶ 

πλεῖστον---δυνάμεως, 0 ὦ Ὁ6}} σγεαΐ λοῖσλέ 977 Ῥοῖρθῦ. “Τὴθ βοορθ οὗ 

[86 Δύρτπηθηῦ 5Πμονγ8 ὑπαὺ ῃ0 ῬΟΎΘΙ ὮΘΓΘ ΒΡΟΚΘ οὗ τοίουτοα ἰοὸ {πῃ 9 

ΔΌΪν οὗ ῃ6 ὑγγδηΐβ οὐ 51ΟΙ]Υ 0 ΟΔΥΓῪ οἡ αἰβίδηὐ Ὑγ 88. 
ὥ. κατείχετο, τ0α8 Ποία ἔπ, ἱπιρεαφαά. κοινῇ, ὅτι δοηυηιοη, ὃψ }οῖΐπέ 

επαογίαϊίηᾳ. κατεργάζεσϑαι ΞΞΞ ὥστε κατεργάζεσϑαι. ῬΟΡΡΟ ΤΙη8Κ65 

τὲ ἴῃ πόλεις τε ΤΟΒΡΟΠΩ͂ ἰο μήτε σοὶηρ Ὀοίοσθ. ΤῊΘ οἶδιβο κατὰ. ... 

εἶναι ΥΩΔΥῪ ὍΘ τΤοηᾶογρᾶ: απ ὃψ δίηρίθ οὐξίοθ ἐξέ τρὰ8 δι [688 αὐυθ» 
διυγοτι8. 

- μάλιστα 
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ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΥΊΤΓΙΙ. 

Βοῦπ δο {πὸ ἐγτδηΐβ δὰ Ὅθθπ ΘΧρο]οα Υ {πΠ6 Τιδοθευποπίδηβ, 0, οπ]ουἱηρ βοοᾶ 

1δνν8 ἴγοτη ἐμ τποϑὲ δποϊθηὺ {πη685, μ8α ποῦ Ὀθθὴ βιιδ]θοῦ ἕο ἴΠ 686. ΤΙΒΌΓΡΘΓΒ, [Π6 ῬΘγϑίδη8 

ἱπγδᾶθᾷ Θσθθοθ πᾷ δηρασθᾶ υἱῃ {π6 ΑἰΠοπίδπ8 αὖ Μαγδίμοῃ (δ 1): ου {μϑὶγ βθοομᾷ 

ἐπγαϑῖοπ ἴπ6 ασθθ 8 σομπη ἰποα ΤῸ ἀοίδποθ, [Π6 Τιδοθαεοιποηἶδη8 Ὀρὶπρ δ {Π6 Ποϑδᾶ, δῃηᾶ 

{86 Αὐμοπίδπβ ἀοὶ προ 811 ἴπ (μοὶ Γ ῬΡΟΥΘΥ ὈΥ 868 [ὉΓ [Π6 ΘΟΠΊΠΊΟΠ δαΐοίυ ἢ θα ΒΟῸΠ δἴοτ 

186 οἴοξθ οὗ ἴπ6 σγαῦ {π6 οοπίθθγαίοπ τγὰ8 ἀἰββοινᾶ, δα ΡΑΥΘΒ ὙΘΙΤΘ ΤΟΓΙΠΘα ὉΠῸΘΓ 

ΑΥΠ6Π8Β ἃπᾶ Τιϑοθαξοιηοπ 85 ἴπ6 Ἰοδαϊπρο βίδίθϑ (8. 2); ἴγτοτῃι {παῦ {{πὴ0 ἴο ἴΠ6 ῥῬγθβθῃῦ Ὑγᾶγ, 

ΤΏΘΥ ὝΘΓΘ. ΟΠ ΪΠΠ4}}Υ Θησασθα ἴῃ τη ΚὶΠρΡ {ΓΠ068 ΟΥ̓ ἷπ ΟΑΥΤΥ Πρ’ Οα. ΠΟΒΕΠ1 165, ἀπα {ΠῈ8 

8ΟΘΌΪΓΘα ΠΟ 5118] 5Κ1}] 1π γα ΚΘ ΑΠΆΪΓΒ (Β 8). 

1. οἵ τε ᾿Αϑηναίων τύραννοι. ἘθίξδΙΘΠοθ 15 Πα ἰο Η]ρρίδβ δῃᾷ Ἠΐρ- 
ῬΘΙΌΒ5, ὙγΠ0Ὸ Βαοοθϑαρα {πεῖν αῦ μου ῬΙβἰβίγαῦαβ ἴῃ {Π6 σονθγητηθηῦ οὗ 

ΑΤΠ6Π8. οἱ ἐκ τῆς ἄλλης Ἑλλάδος 15 Ραὺ ἴθ ἐν τῇ ἄλλῃ Ἕλλάδι, 

1π6 Ῥγθροβίτοη. Ῥοὶπρ δὐγαούθα ὈΥ κατελύθησαν, ὙΥΒΪΟ ἀθπούοθβ {Π 9 

αἰγθούϊοπ τολεησο, οἵ. Κ΄. 800. 4. 866. Ν. οῃ 1. 112. 8 4. ἐπὶ πολὺ 
καὶ πρὶν τυραννευδείσης. Ἡδδοῖ, ΠΟΙ ΑΥ̓ΠΟΙΪα οἰΐθβ ΔρΡρυΟΥΪΠΡΙΥ, 

ἱπύογργθίβ ἐΠ|85 οἴδαβθ: ““πιασπαην ραγίθην ατοΐθ, φιίαην «4 ἐμογυοη868, διὃ- 

αοία ὦ ἐψγαγιγυΐδ᾽ τε ᾧ σγοωΐ ραγέ 977) Οὕγόθοθ μας ὑφοην βιι)εοέ ἐο ἐγ)" αγυΐ8 

δεύογο Αἰλδηβ τρα8. 1 οοποῦγ, Πουγθυοι, ἢ Β]οοιηξ, γῸ ὑγϑηβ]αἴθϑ 

10 πα θη (ο]Υ: σοπθγαϊζ ἀπά δυο, 97) οἱά ὠγπαθ᾽ ἐψγαγηίοας σουθῦη- 

φιοηΐ. οἱ πλεῖστοι... . κατελύϑησαν, ἔΐι6 σγεαΐογ' ραγὲ λα ϑεοη, ρει 

ἄοιρτι, ἐδδ ἰαϑέ, ὁποορέ ἐΐοβθ ὄν, διἱοϊίψ, ὃν ἐλ6 7Ζαρεαωηιογυίαηβ. ΟἿ, 1. 

123. ὃ 8. τελευταῖοι 15 ἴο Ὀ6 οοῃπθοίθα ] ἢ ὑπὸ Λακεδαιμονίων. 

ἡ γὰρ Λακεδαίμων ὈΘρὶη5. ἃ ῬΑΓΘΗ Π 515. ὙΠΟ. ΟΙοβθθ ἢ πόλεσι 
καϑίστασαν, ἴπ 6 ἀοβὶρῃ οἵ 10} ΡΑΡΘ ἢ 6518 Ὀθὶπρ' ἴο Βῆονγ, ΨΥ 1.8- 

οΘαφιηοη ἰο00 1 50 Ῥγομηϊποηῦ ἃ ραγῦ ἰπ Θχρϑ"ϊηρ [Π6 ὑγγϑηΐβ ἔγοτη [Π6 
οἴμοι Οτθοίδη βίαξίθβ, νἱΖ. Ὀθοϑῦβθ 10 Πδᾷ ϑη]ογθα 850 Ἰοηρ' ἃ Ὑγ611-τορτ- 

Ἰαΐβα σονθγπιηθηῦ δπᾷ μδᾷ Ῥθθῃ ἴγϑϑ ἔτοτα ὑγταηίβ (ἀτυράννευτος). ΤῊΘ 
ΒΘΟΟΠΑ͂ γὰρ ἱπίγοσποθ5. ἃ ΡΘΗ 685 συγ ὑΠ]η {118 ραγθη  θβίβ, {π6 οὁὉ- 

76οὗ οὗ νγβίοἢ 18 ἴο θχρᾷῃᾷ ἃπα ᾿ΠΠαβίγαϊθ {πμ6 ἰ46α οοπίαϊπϑα ἴῃ {89 

ῬυΘοθα ηρ ὑγογ 5 ἀεὶ ἀτυράννευτος. ΒΥ Κοορίηρ ἴῃ νἱθν {Π656 αἰ νΊβ9 5 

οὗ Π18 Ἰοπρ' Δηἃ ΔρρδυΘ ΠΟΥ οομιβθα βθηΐθποθ, {πΠ6 βυπᾶθηῦ 111 ΠϑΥθ 

[Ὁ 1055. ΑΠΌ] τΥ ἴῃ Θσρ]αἰηΐησ [Πη6 ὑγογβ πα οἰδιιβθβ οὗ γΒ]ΟῈ ἰδ 15 

ΘοΟΙΠΡΟΞΒΘᾶ. μετὰ τὴν κτίσιν τῶν--- Δωριέων, ΟαΥ67' ἐΐ8. οσοιρατιον ὃν 

ἐλ 71)ογῖαη8. ΤῊ Ἡδγϑοι ας αἰα ποὺ ἔουπᾶ Τιοράφουηομ, Ὀαῦ ἰοοκ 

Ῥοββθββίοῃ οὗ 1Ὁ σσῆθη ἰῷ δᾶ θη Ἰοπρ [Ὁ ππαρα. Ηθποθ κτίσιν ΠΘΓΘ 

84 κτίζοντες ἴῃ Υ. 10. ὃ 8, ἅτ ἴο Ὀ6 ἴβθῃ ἴῃ ἃ τηοαϊῆρα βθηβθ οὗ 

7οιχιαϊης ἀηξιρ, Ἰπϑβυητι9}} 85 ρατία μα σοΙπρα ΓΑ  νΟΙΥ 11{{16 Ἰπρου- 

ἴϑποθ Ὀϑίονο {Π6 ᾿οσγῖο ᾿Ἰηναϑίοη. Οἵ. ΜΠ]. ον. 1. Ρρ. 102. ἿΙῃ γϑβρϑοῦ 

ἴο Π9 ογᾶθι' οἵ {Π6 οἰδίιβθϑ 'ἰπ (18 οοηπϑοίϊοῃ, ἐπὶ... -στασιάσασα 18 

ἴο ὈΘ9 οοῃϑδίγποίθα ᾿πητη θα! αὔθ] Υ δου ἡ γὰρ Λακεδαίμων, πᾷ μετὰ. ... 
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Δωριέων ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 ΓΟΠαΘΓΘα 86. ὅμως. ἐπὶ... . στασιάσασα, Παρ 
δοονυ αἰδέναοίοα ὃν 7αοίίογι8 {6 ἰογισεδέ 97) ἀτν τ06 ἔποῖο 7. ὧν (ΞΞ ἐκεί 

νων ἃ). ϑοπη6 τϑῖρι" {Π15 τ ὶδίϊγο ἴο πόλεων, Ὀπὺ ῬΟΡΡΟ νγου]ᾶ ΒΌΡΡΙΥ͂ 
χρόνων, ὙΓΕΪΟΩ οα {πΠ6 ὙΠ016 1 Ῥγθίον, τϑίογθπμοθ Ὀθίησ μϑᾷ ἰὸ [19 
γϑυίοτιβ ὑϊπη68 ἀυυηρ ΥΒ]Ο ἢ {Π6 ΟἴΠΟΙ βίδίθθ σοῖο Παρβϑββοᾷ. ΤῊΘ 

Ῥουϊοα ἴῃ {π6 1 δοραςιηοπίδη ἰΒΌΟΓΥ τϑίογγθα ἴο ἴπ {15 Ρ]δοο, 18. {86 
0Π6 Ργϑοραϊηρσ {πὸ τούθτῃ οὗ [Π6 Ἡργϑο 4. ἐκ παλαιτάτου, 7017 ὦ 
φΟῦ ἰοη ἐΐηιθ. ΤΙ ΘΟ ΡῚΒ σᾶγο ἰανγβ ἴο ὅραγία, δοοογαϊηρ ἴο ΑαἸβίοιϊο, 

δοοαυῦ ΑΔ. ο. 884, 8η4 Ὁργαγαβ οἵ ἴον Ὠππαγθα γθᾶγβ θοίοσο ἐπ6 Ῥεῖο- 

Ῥοπηθβϑίϑη γᾶ. ΧΘΠΟΡΠΟΗ (ΒΡ. 1,86. Χ. 8) ΡΙαοθβ [Π6 ὥραγίδῃ ἰᾶν- 
ΒΊΟΥ ΤΠΟΓΘ {π8η ὕνγο Βα Παγθα γθδγ5 Θϑυ]ο 1, ὉΠπαῦ 5, αὖ [Π6 {ἴπ|6 οὗ {16 

Ἡοτδο]οῖα5 (ΟἿ, ὅτ} }5 Τοῦ. ἅτ, δηα Βοιη. Βῖορ. δπα ΜγυΠ0]. Ὑο]. 11. 
Ρ. 8560). ἀτοίο (ΠἸβύ. ἄσϑϑορ, Π| Ρ. 454) {πῖπκ8. ὑμαῦ Τιγοῦτραβ ἱπίτο- 

ἀπορα Ηἷ5. ἀἸβοῖρ]]ηθ. δα οοπδυϊ παὐϊοη ἀθοῦῦ Α. ο. 890-820, Με. ΟἸϊη- 

τοι (Εαϑϊ Ἡθ]]6η. 1Π|. Ρ. 141). σι ΐβ ογ6 Ὅη. 018 Ῥρϑββᾶρθ οὗ Τῆυ- 

ογαϊᾷθ5, ἤχθϑ {Π6 Ἰϑρ]βιαίίοη οὗ Τγοῦγρτιβ δῦ δροῦῦ Α. ο. 817, απ [15 

ΤΟΘΌΠΟΥ δ Α. ο. 8ὅῶ. ΤῊ ΟΘὨΓΤΟΠΟΙΪΟΡῪ 18 ΥΘΙΥ οΟηΐαβοα πη αἴνθιβθ, 

ἔγοτα {π6 ἀποου δ: ΠΟΥ ὑγμΙ ἢ σοϑίβ οὐϑῖ ἐπ {116 ΠΘΠ ΤΟ ΥΘΌΓΡΤΙΒ ΠΟυΓ- 

᾿Ι5Βῃ64. ὀλίγῳ πλείω, βοηιειρηαΐ ὨΊΟΥΘ. 
ῬΘΙΟΡοΠ θϑίϑη ὉΔῚ. ΒΙοομῖ, βαγ8 ὑμπαὺ ἀφ᾽ οὗ 15 Ρυῦ [ὉΓ ἀφ᾽ οὗ 
χρόνου ἃπᾷ δι οὗ, οἴο. πολιτείᾳ, 1. 6. 86. ΟἸΙρΆΤοΙν, {π6. ΘΟ ΠΟΙ] 

οὗ φ᾽ θὺβ θβϑίδ] ]5ηρα Ὁ Τοῦ 8. δ αὐτό, '. 6. ὉΥ ΟΟΠΕπαΐηρ; 
ἴῃ {Π6 βϑ1ηθ Ρο] ἐγ. δυνάμενοι ΞΞΞ δυνατοὶ ὄντες. τὰ καϑίστασαν. 

ΤῊ Τιδοραςουηοηΐδη5. ΥΓΔηροα {Π6 ΔΗ αΙγΒ οἵ Οὔ ̓ βίαξοβθ δον. {ἘΠ 6 1} 

ΟΥΤΙ τη 046], ΔΌΟ] 5 πσ θοΟΙῚ ὑυγϑηπῖθ5 8 ηα ἀθιηοοῦϑοῖθθ. τὰ ΤΟῸΓΒ [0 

ΡΟΙΙΓ68] ᾿ηϑεαῦ]οη5, τηοᾶθβ οὗ βονθυμτηθηΐ, ἕο. μετὰ δὲ τὴν 

ΤΟΒΌΤΩη65 {Π 86. Βιθ]θοῦ, σγΐοὴ πᾶ θθθη Ἰηἰουσπιρίθα ὈΥ {Π6 Ῥδυθμ 6515 

Ῥορηηΐπρ αὖ ἡ γὰρ Λακεδαίμων, Ὀὰὺ 1 ὙΠ ὍΘ. 5θθὴ {πμαύ, ἴῃ {89 

ΤΟΘατ ρύϊοη, [Π6 ὑγο  θ. ΔΥῸ Βοπιθυγημδῦ Ομδηρθᾶ : ἐπειδὴ δὲ οὗ τύραννοι 
κατελύϑησαν---μετὰ δὲ τὴν τῶν τυράννων κατάλυσιν. Ὑ ΠΘη δὲ 18 Τοτιπᾷ 

ἴπ ὑπο ἢγβῦ οἴδθβθ, ᾿Ὁ 15. ΠΌΔΙ τορϑαϊθα ἴῃ [86 τϑϑαμηρίϊνο οἰδαβο (οἴ, 

Οὐτορ. 1Π. 8. ὃ 19), ΒΙΟΗ. ΠδΓΘ ΘΙ ὍΛ Ο65 ὅπ ΔΡΟΔΟΒΙ8. ἡ μάχη--- 
ἐγένετο. Οἵ Ν. οη 1. 11. 81. πρός, αφαϊηϑέ, Κ΄. ὃ 298. Π]|. 1. Ὁ. 

ῷ. δεκάτῳ δὲ ἔτει. ΤῊΪΒ5. ΤΘΙΟΓΒ ἴο {Π6 ΘοΙητηθποθιηθηῦ οὗ 1η6 Θχρθ- 
αἰζίοη οὗ Χογχοϑβ, πᾷ ποῦ (ο {π6 Ὀαζι16 οἵ 5.818 1}}18, ὙΥΒΊΟῈ. 18 Βθμουνη ὈΥ͂ 
ΒΟΔΠ σου, Βοβθ. ορίῃΐοπ ΠΌΚΟΥ Βαρροῦίβ, ἰὸ πᾶν Ὀθθη ἔουρηῦ οθνθα 

ὙΘΔΓΒ. ἴον (89 Ὀαί]6 οἵ Μαγαίμοη. Ῥορρο, ΘΟ θυ, Ἡδδοκ, ἀπ 
ΒΙοοιηῆρ]ἃ δαορὺ ὑπ βαπιο νἷουν. Ῥρίδαγ. οἱ {π6 οὔμον μαηᾷ (οἴ ὑπ βοτὴ 

ῬΟΡΡΟ ΓΘΙ ΔΙ ΚΒ: ΤΘΟΘΠΓΟΓΘΒ [Δ ΠΊΘΠ ΤΠ ΡΊΟ ΟΟΠβθηϑα ρίαν! τη Βα ΠΠ- 

᾿ {Ὁ} βαγ8: Μαγαίποπῖα Ραρηα ΘΟΠΙΠἶβδῷ οϑῦ ἄθοῖτηο ΔΠΠηῸ δηΐο 53.418- 
ταϊηἶδη αοίοσο ΤὨπὺπογ 0. Βα ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα ἦλθε ΠΑΓΙΠΟΠΪΖΘ5 
Ὀρίζου τυ {Π6 ΤΌΥΠΊΘΙ νἱθνν, βίποθ ἰὖ Το θυ 8. ταῦπου το {πΠ6 σοὶπρ πΡΟΠ 

τοῦ πολέμου, ἱ. 6. {Π8 



παρ, ΧΥΙΠῚ ΝΟΤΈΕΒ. 211 

8η Θχροαϊίοπ ὑμ8πη Πρ ίϊηρ ἃ Ὀδ 16. δουλωσόμενος ἀδποίο5. {ΠῸ 
Ῥύχροβο οὗ ἦλϑε, 5. ὃ 226. ὅ. ξυμπολεμησάντων. “ΑΟΥΒΌΪ ῬΑ οΙ]- 

ὉΠ| ΟΥ̓ΘΠβι οὶ οϑῦ, απ βου! Ρίου ΠῸΠ φιῖὶ οοηυἠηνγυϊέ67' δοἰζιηγν γοββϑογ αηΐ, 

504 φιι---σογοδαγιέ γο] σοϑύννὶ ὁγαμέ αἴοοτο σνϑ]10.7 ῬοΡρρο. ΟοΘ]]ου 
{πη πμδῦ {μ6 Αὐοτὶβῦ τγαβ θη ρ]ου θα, Ὀθοϑιβθ {Π6 Οσθοκβ 84 δ᾽γθδαν 
ππηϊοα ἴῃ ἐπ6 ἢγϑὺ Ῥουβίϑηῃ Ὑγᾶγ. ἀνασκευασάμενοι, οοἰϊοοέζης ἰο- 

σοίλον ἐμποῦν" ηιουφαθῖο8. “ Οοἰζίφογα υαβα." Βοίαπθ. Τῃ 116446]] ἀπᾶ 

Βοοῦ δ 16 χ. {πὶβ Ῥαββαρθ 18. οἰϊθα πηᾶον {πΠ6 ἀοἤηϊίίοπ, ἐο ἀἰδηιαγέϊο 
ΟΠ 68 ὨοτΒ6, οἰΐγ, οο. ΤῊΪΒ τηθϑηΐῃρ 18 πα 4016 0 {Π6 ῬΑΞΒΔΡΌ. 

ἐς τὰς ναῦς ὈΘΙΟΠρΡΒ ἰο ἐμβάντες. διεκρίϑησαν πρὸς Ξ-ΞΞ διακρίϑεντες 
ἐχώρουν πρός. ΤῊΪΒ ΒρΡΘΟΙΘ5 οἵ οομβίγποίϊο ργρΉδη85, ὈΥ ὙΥΒΙΟῊ ἃ γ ΓῸ 

οὗ τοβϑῦ 18 [0] ον θα ὈΥ ἃ ρσθροβιίοη οἵ τποίΐϊοη, 15 ααϊΐθ οοσηηοη. ΟἿ, 

Κ. ὃ 800. 8. Ὁ; 5. ὃ 295. οἱ ξυμπολεμήσαντες. Τῦ ἰΒ ΒΙ ΠΟΊΑ. {Π|40 

ΜΕ ΌΠΙΟΡ. ΠΟ] ΒΌΡΡΙΥ αὐτῷ ([. 6. τῷ βασιλεῖ), 5ἴποθ, {πΠ6 πι88 οἵ τῶν 
ξυμπολεμησάντων ΒΌΡΓΑ, ΒΠΟΥΒ {παῦ ἰὖ 15. Ποῦθ ἴο θῸ τϑίθυγθα ἰο [Π980 

ὙΠῸ πηϊΐρα ἀρσεϊηδῦ {Π6 Κίησ. Ὑῦχο οἰδβθοθ οἵ ΑὝὑθο]ζβ ΔΓ6 Π6ΓΘ ΒΡΟΚΘ ἢ 

οὗ, νἱΖ. ἔῆοβθ γῇο πδα σϑνοϊθα ἔγομι {Π6 Κίηρ,, δηα {πο50 ὙΠῸ ἸΌΤη 

{π6 Ῥορηπῖησ Πδα πηϊθα ἐο Ορροβθ Εἶπ. ταῦτα. 66 Ν. οπ 1. 9. 
δ 8. οἱ μὲν Το ίοΓΒ ἴο {π6 ΠιΔοΘαςιπ 88, οἱ δὲ ἰο {πΠ6 ΑΥΠΘΠ 88. 

8. ἡ ὁμαιχμία, ἐδ6 ἀεἤεηδίυο αἰζίαγιοο, σοη δα φγαον ἀσαϊπϑὺ [Π6 Ῥοι- 
Βίδπβ. 10 νγὰβ ποῦ ὉΠῚ] {Π6 ἀοβίσποίίοη οὗ Π6 Ῥογβίδη ἢἤθοῦ οα {86 
Ἐπγγτηθάοη, ὃν ΟἸπιοη, ὑπαῦ [Π6 ῬΘΥβίΔΠ Ὑγ8 Ὑγ85. ἰθυτηϊπαίθα. ΤΠῈῈ} 

{πδῦ {τη {Π6 Δ]ΠἸ|ᾶπορ, ἴο τ μῖοῃ {π0 ᾿ηναβίοη οἵ Χουχοβ Π8ᾷ ρίνϑη 

ῬΙΡΓΉ, ΤΙ "6 ἸΠΌΓΟΚΘΗ. Ἑλλήνων 1᾿πη105 τινές. εἴ τινές που 
διασταῖεν, τρ᾿οθυ67") αὐ} 10 }.67.6 1067}}6 αὖ ΛαγΊατι66 ΞΞΞ ἐρλθη, αἰ ΠΠ 6) 6.268 αΥΌ86 

απιοη ἀπ 4 ἐλόηι. ἐς τόνδε ἀεὶ κι τ. λ. Τὴ οΥΘυ 15: ἐς τόνδε 
τὸν πόλεμον ἀεὶ τὰ μὲν σπενδόμενοι τὰ δὲ πολεμοῦντες (ϑοηιλείϊζηνε8 ηια λίπ 

ἐγεσέϊεβ απ βοηιθέζηιεβ Πρλίϊη 6). ἀλλήλοις ἀθρθπμαβ οἢ πολεμοῦν- 
τες. 8. 8.202. 1. τὰ πολέμια, ἵν «ρἡαΐουθ)" ρογζαϊη8 10 106}. 

μετὰ... «ποιούμενοι, ὑπαϑηνιοἶ, α8 ἐΠ6ῖ)" ργαοίίοο τσα8 ὅπ, ἐλ6 ηυϊάβέ 97 
ἀαηφογ8, '. 6. (ἃ5. ΑΥ̓ΠΟ] ΟΌΒΘΓν 65) “ὉΠοὶν ἢ6]4 οἵ δχϑγοῖβθ υγσαὰβ ποὺ [ῃ9 

Ῥαγδᾶρ, Ὀαὺ {Π|ὸ ἢρ614 οὗ Ὀα.{16." μελέτας ποιούμενοι ΞΞΞ μελετῶντες. 
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ΟΗΑΡΤῊΒ ΧΙΧ, 

ΤῊΘ 1 Δορςο ΠΟ ΠἾ8 8 Ἰουθα πὸ {τ]ραΐο ἔγομπη {ΠΟΙ 8}1165, Ῥτπιῦ ἴθ Κ οᾶτθ ὈΥ σοποἰ δου 
ΤΩΘΑΒΊΓΟΒ ἴο Θϑ Δ Ὀ]Π15}) ΟἹ ΙΘΆΓΟΉΪΟΔ] ΤΟΥΠῚΒ ΟΥ̓ ΠΟΥ ΘΓ] πῦ ϑτποὴρ ἔμοιῃ ; [Π6 ΑἰΠΘπΐδη5, οΠ. 

{Π6 σοπίγασυ, ἀθρτὶγϑα ἐμ 6ὶΓ 811168 οὗ ΤΠ ἷσ ΒΗ ]Ρ5 δηᾷ τηδᾶθ ἴπθπι ἐστὶ Βα ατῖθβ, ὈῪ συμ ἢ 
ΤΘΔΠ8 ἰΠΘΥ͂ ὈΘΟΔΙΊΟ ΒΙΘΉΪΥ ΡΓΘΡΑΓΘα ΤῸΓ ὑγᾶγ (δ 1). 

1. ρδγθ Ῥθρὶῃβ 8ὴ δοοουπηῦ οὗ {Π6 τϑβρϑοίϊνο ροϊΐου οἵ {Π0 ὕνγο 1ϑδᾶ- 
ἴπσ βίαίοβ οἵ ἄγθθοθ, ὑυΒ]Ὸ ἢ 15 σῖνθῃ τηογῸ δὖ ἸΘηρίῃ ἴῃ {Π6 ῬΙΌΘΘΒ55. οὗ 

{πῃ6 Βἰβίογυ. οὐχ... «ἡγοῦντο 18 ΟΡΡοΒοᾶ ἴο χρήματα... φέρειν, 
ὙΒΙΟῊ 15 5814 ῬθΙονν οἵ {πΠ6 ΑἰΠθηἾ8Π8. ὑποτελεῖς---φόρου, ϑ8ιι)εοῦ 

ἕο ραν ἐαχ68; Ἰιὔθυ]]γ, ρανψ6)5 97 ἐγδιιΐθ. τοὺς ξυμμάχους ἀοροηα8 

ΟΠ. ἔχοντες (ψ »οδβϑεδϑδίησ. ὅθθ Ν, ὁπ 1. 9. ὃ 1), ἃἀπα ποῦ οὁῃ. ἡγοῦντο 85 

{πΠ8 βομο]αϑὺ αἰγθοῦβ, νυ ΒΙοἢ σου πὶ [Π6 5᾽ σηἸ Ποδύϊοη ἐο γιῖθ, σΟΌΘΥι, 15 

ΦΟ]ΠΠονγθα Ὀγ [Π6 σϑῃϊῖνθ. Κὶ ὃ 2Ττὅ. Τ. 1. κατ᾽ ὀλιγαρχίαν κ. τ.λ. 

ΤῊΘ ΟΥ̓ΘΙ 15: ϑεραπεύοντες (80. ξυμμάχους) μόνον ὅπως πολιτεύσωσιν 
ἐπιτηδείως σφίσιν αὐτοῖς (1. 6. {π0 Τ,ΔοραξοΠηο ΠΪ8 5) κατ᾽ ὀλιγαρχίαν. 

ΑὙπο]α οἰΐοϑ 1. 70, 144, 45 1{Π]πβύγαθνο οἵ {π15 Ῥαββᾶρθ. ΒδΚκοῦ δπᾶ 

ΑὐμοΪα ἔγομη ἃ β'πρὶθ ΜΆ, οαϊύ. πολιτεύσουσι. Βαὺ πούν!πβϑίαπαϊηρσ 
[86 ἀβᾶροὸ οἵ Τππογαϊᾶθβ (πρὸ ὀμμάτων ποιεῖν), {πΠ6 ΜΆ. Δαῦθουν 15 

ἴοο 660]6 ἴο δατηϊῦ {Π15 τϑδαϊηρ 85 σΘ ΠῸΪΠ6. ϑεραπεύοντες Ὠ85 ἴΠ0 

ΒῶΠη6 ΟΟΠΒίγποὐΐοη ἃ8 ἔχοντες, ἴο ὙγΒΙΟῊ ἰὖ 15 Ορροβϑθᾶ. ᾿Αϑηναῖοι, 

80. ἡγοῦντο τότ {Π6 Ῥυθοθαϊηρ οοπίοχῦ. ΤΠ σαϊ]σαγ ϑαϊ οι μὰ5 ἦρχον 
δίζο παραλαβόντες. Βαῦ ΔΙ ΠοτΡ ἢ {115 ταϊρηῦ ΧΡΓΘΒ5 ΤΉΟΓΘ ΒΡΘΟΙΠΟΔΠΥ 

186 1468 οἵ γε ἃ5. ορροβθᾶ ἴο ἡγοῦντο, ὙΥΒΙΟΉ, ἴπ᾿ ΤΘίθσθποθ ἴοὸ {86 

ΤιΔορατιηοπίδπϑ, ἄοθβ ποῦ 50 τη πο ᾿ΤΩΡ]Υ {π6 δχϑγοῖβθ οὐ ἀουηϊ πίοι, ἃ5 

{86 Ἰοφαϊπρ' ΟΥ σΌΠΟΓΑΙ ον ουβιρηῦύ οἵ βίαθθβθ οὐμουυγῖβο σορυθβθηςξθα ἃ8 {τ 86, 

γοῦ 1 ἢπα {πδῦ τηοάθγῃ ΟΥἸ 165 τυ! ἢ στϑαῦ ππϑηἸ ΠΥ Πᾶγο το]θοίθᾷ [η6 
ὙγΟΓΑ 45 βρυσίουβ. ΤῊΘ οοηίοχύ 11} οἷν ἴο ἡγοῦντο {πΠ6 586 οὗ 5ὶ6- 
πἰβοοίίοη, τϑαυϊτθα ὈΥ 18 τϑίθγθποθ ἴο {6 ΑὐΠΘηἶΔΠ5. τῷ χρόνῳ, 
«( βρηϑέην φακἠαΐίηι." Ἤδδοκ. πλὴν Χίων καὶ Λεσβίων. Τῃ Ῥτο- 

0688 οὗ ἰϊτηθ {πΠ6 ΤιΘβὈΪΔπΠ5. Ὀθοδτηθ βαθ͵]θοῦ ἰο {πὸ ΑὐΠϑηΐδΠ8. 

τόνδε τὸν πόλεμον τοῖογβ ἴο Π6 ῬΘΙΟΡΟΠΘβίϑη. Ὑγ8 1. μείζων ἴπ τὸ- 

Βρϑοῦ ἴο ΤΥ ΘΠΠΘ. ὡς, τοῆθη. ὅὃ0. {Π6 1ιαὐ]π5. π8θ τὖ ἴον φιαηάᾶο. 
τὰ κράτιστα---ἤνϑησαν, ἰλεψ Παᾷ ϑόδοη, ηιοϑέ ηοιιγ" δ] ες (Κ. ὃ 978. 

ἘΠ. 1). Ἐοίδγθμοθ 18 μδᾷ το {π0 ρουϊοα ἃ {010 θοίογθ {Π6 ϑχρί γαύϊοη οὗ 

[86 {ΠΙΓΕΥ γϑαγβ᾽ γραῦν, σπθη Π6 ΑΥΠοΘηΐδηθ. ποὺ ΟΠ]ν Πα βυθ]θοίοα 
[6 ᾿ΒΙαπᾶβ οὗ 1πΠ6 ατσθοὶς οο]οπῖοβ οὐ Αϑῖα Μίπον, θαὺ ῃδα ππὶϊοϑᾶ το 
{Πποὶν οομάογδου ῬΠΟοΙβ, Αυροβ, Βοοίϊα, αηᾷ Αομαῖα. ΟἿ 1.102 10: 

108, 111, 118. τῆς ξυμμαχίας ἃραϊηδὺ Τογοῖρη ᾿πναβϑίοη. ὅθο Ν. οὰ 
ἡ ὁμαιχμία, 1. 18, ὃ 8. 

» 
ες 
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ΟΗΑΡΤΕΗΚ ΧΧ. ΧΧΤΙ͂ΙΠ. 

ΤΉΘβ6 ομαρίοιβ οοπίαϊπ ἰμ6 {μϊνᾷ αἰνίβίοι οἵ ἐμ6 ρυβίδοθβ, [μ8 βυ)θοῦ οὗ 
ὙΒΙΘΝ ἰβ {Π6 παΐαν οἵ ἀτθοίδπ ἰβίουυ, ἰορθίμον τυ βουὴ Ῥ ΘΙ ΠΟ ΠΑΡῪ 
ΤΘΙΊΔΡ ΚΒ ΟἹ. 1Π:8 ὙΤΟΡΚ ΠΟῪ ἴῃ μαπα, ΤῊΪΒβ ρογίϊοι οὗ {π6 ρῥγϑίδοθ βΒμου]ά Ὀ8 
τοδα τ] στοαῦ οὰΡ6 δηα αὐἰϊθηίομ, 85 ἴῃ 1Ὁ (μ6 Ὠϊβίου᾽δη ἀπο] 45 [Π6 Ῥ]δα 
οὗὨ Β΄5 στο, [Π6 ῬΡΙΠΟΙΡ]65. ὙΠ ΙΟἢ τοσυ]αίβᾷ 15. οοτηροβιἐϊομ, απ ρῖγεϑβ [Π6 
Βτουηᾶ οἵἉ Π15 οἱαῖπι ἕο ΔΟΟΌΓΔΟΥ δηα ἱτηραυ δ] }γ. ΤῊΘ ΘΑΒΥ ἀπᾶ πδίανα] 
ὑρδηβ᾽ ἐΐοη ὙΓΒΙΘῊ 1Ὁ ἰοντηβ ἴο [Πμ86 τηδίη Πἰβίονυ, [ἢ8 ο]θαν δηᾶ τηδσπϊβοθηῦ 
γον ΥΕΪΘἢ 1Ὁ οἶνεβ οὗ {Π6 βυ]θοί, αῃᾷ 18 δἀαρίδίίομ ἴο τσῖῃ ἴον [π|6 τυ ϊίον 

{π6 βυιηρδίθυ πα οοπβάδποθ οἵ ἢἷβ σθδᾶβθι, υθηᾶθν ἴὕ οπθ οἵ [ῃ68 τηοβύ 
ΠμΙΞΗ 6 βρθοίταθηβ οὗ ἔπ6 Κἰπᾶ ἔο θ6 Τοπηα ἴῃ ΠΥ Ιδηριαρθ, 

ΘΗΑΡΤ ΕΒ. ΧΧ. 

5΄Π0}} τῦβ8 {Π6 βίβίθ οὔ δῇηϊγβ ἴῃ ασθθοθ, ΔἸ Πα ἢ, ΡΟΓΏΆΡΒ, ἰδ ν}}} θ6 μαγᾶ ἰο ὈῸὸ οτραϊθα, 
τοῖα ἴΠ6 ῬΓΟΠΘΠΘΒΒ οὗἉ τη6ῃ ἴο οδίοῃ αἱ ἢ γίηρ σοροτίβ οἵ ραϑὲ δυδηΐβ υυἱτπουὲ ἀπ δχϑτηΐπδ- 

τίοη (8 1): Γππ8 ἐπ ΑἸΠ ΘΠ 85 π᾿ ΠΘΏΘΓΙΆΙ ὈΘΙ ον ἰῃδὺ ΗῚΡΡΑΓΟΠΒ τγ88 β]αῖη Ὀγ Ηδγποα τ 

δη4 Ατ᾽βιοσίίοῃ, θθοδιβθ ἢ6 νγ88 {πΠ6 ὑγυϑηΐ, υΒΌΓθα5 Ηἱρρὶδβ, σγο ὈΥ τὶσμέ οὗἩ ρυϊτηορϑηῖ- 

ἴμτα μ6]α {Π6 σουθυππηθηΐ, νγα8 ἔπ 6 οὈ͵δθοΐ οὗἩὨἁ ἔΠπδὶγ οοπβρίγδουν, δπᾶὰ ΗΙρΡΡΆΓΟΒτΒ νγ88 5181 ἢ 

85 ἴΠ6 Τεβ.]ΐ οὗ 8. αἰβαγσγδηροιηθηΐ ἱπ {πο ῖσ Ρ]δΔὴ (8 2); {Ππ|8 4150 {η6 ορὶ πίοῃ οὗἨἩἁ Π6 τϑϑέ οὗ 

Θτεθοο, ἴῃ τοβρθοῦ ἴο {ῃ8 ΒυΎασθ οὗἩ [Π6 1,8οοαεοπποπίϑη ΚἰπρΒ δηα (ῃ8 δχἰβίβποθ οὗ ἰῃ9 

Ῥιαπδίδη Ὀ8Πᾶ, 15 ἱποοσσϑοῦ (8 8). 

1, τὰ μὲν οὖν. ΤῊΘ ΘΟΥΓΟΒΡΟΠΑΙΠρ ΡΑΓ 1016 το μὲν 15 δὲ ἴπ ἐπ6 θ6- 
οἰππίηρ οὗ {π0 ποχύῦ ομδρίθυ, 811 θθύνγθθῃ Ὀθὶπρ' ῬΓΟΡΘΙΥ 8. ῬΡΔΥΘ ΗΓΒ 6818. 

χαλεπὰ... «πιστεῦσαι 15 αΑἸΠΠου]ῦ οὔ ᾿πίογργοίδίϊοη. οα δοοοπηΐ οὗ 
1[5 σγθαῦ Ὀγυϊίυ. ΒΙοοσηῇ. συ! ΒΔΌΘΥ ΤΩΔ 685 πιστεῦσαι --Ξ- πιστευδῆναι 

ὉΠ ὑγϑηβίαίθβ : λοισουον λαγαϊψ ἐξ πιαν ἥηα ογεαϊέ, δυθη, τολόη, φβέαῦ- 
ἰϑλφά ὃψ α γεσιῖαν' οπαΐηῃ 9 ργορΐβ. πανταὶ τεκμηρίῳ, δυ6γ αγφιίηιθηέ 

γι δ ε88α 7} ἐο Ῥγοοῦ, “ Οπιιὶ (,. 6. οτημἶβ ἐθιη ρου 8) ἐθβέϊηιογιῖο 6: ογαΐη6 

ἐοηγηιαΐα." Βοίμθ. ἋΟ6]16ῦ ὈΥ ἃ βογὺ οὔ ρυϑῃηπηδίϊοα αὐἰγϑοίο 

ΤΉΔΚ65 1ῃ6 Ῥϑββδρθ ΞΞ τοιαῦτα εὗρον, ὥστε πᾶν ἑξῆς τεκμήριον αὐτῶν 

χαλεπὸν εἶναι πιστεῦσαι, ἈΠ ΤΟΙΠΊΔΓΚΒ; “ΠΟῚ ΒΟΪΠ πὶ παντὶ τεκμηρίῳ 

Αἰχιί, ββα παντὶ ἑξῆς τεκμηρίῳ, ααΐδ ἴῃ ἰαηπέα νοὐπβίαἑϊβ ουβουσιαΐθ πο 

ΒΙΠῚΡΙ ΘΧ ΔΡΡτιτηΘηὐπτη 50 }Π οἷζ, 564 τη 00 8118 Π| ΓΘ ΠῚ ΘΧ 8]1ἃ οο]Π]ρθηᾶο οὗ 
Ἰοπρίογοιη ἀθμηθτη ροβῦ ΘΟ ΠΟ] αβΙοΠθιη 84 βθη θη 81 ῬΓΟΌΘΌΙ]Θτα ροῦν - 

εἰρὶ ροίοβί," ΟΥ̓ [Π18 Θχρ δπαίϊομ ῬΟΡΡΟ σϑιηδκβὶ “ΠΟ ΒΘΗΒΌΠΙ ΠΟΒ 
108 
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6 γϑυἷ5 δ] οἰτητ8.") ὙΠοβ6 1 ουρυ θυ 0 Π}85 Ἀρ 66 ἴῃ {Π6 τηϑῖη ροϊηὗ, υἱΖ., 
ἐμαῦ παντὶ ἑξῆς τεκμηρίῳ 5ἰσηϊῆ 68, ὁϑέαδ[ἰδἠ θα, οη. ἐν πιοϑὲ ἐπογοιισῆ, απ 

φτοϊγαοσέοα ἐγυυοδφωΐίου. 1 διὰ 1685 Ῥ]θαβθᾶ ἢ ΑΥ̓ ΠΟ] 5 ἱπίογργοίδ- 

ἰΐοῃ : δοίη παγαὰ 707 δοϊιθυϊηγ θυθῦῳ αὐριιηιθηνέ ὁπ αὐ 67" αγιοίιθν ; 1. 6. 

[86 β,ΘΠΘΓΆΙ βἐδίθπιθηῦ ταϊσὺ ποὺ Ὀ6 ᾳφαρϑίϊοπϑα, θαῦ ΘΘΟ ἢ Ῥαγύϊου]αῦ ι 
Θρυτηθηῦ ὙΠΟ ἢ Ἠ85 πδ6, τηϊρηῦ ποῦ ΘΟ ΠΥ οὈΐαΐη ογθαϊν, ΤῊΘ 
ὙγΟΤα τεκμήριον, 1 ΔΡΡΙΘΒΘΠα, οαπποῦ 6 τηϑᾶθ ἴο τϑῦου ἴο ρωγϑἑοιϊα. 

7ιοίβ οὐ αὐ)ινηνογυίϑ, μα [Π6 στοπηα ὑυΒ]οἢ ΑὙΠΟΪἃ οἶνοϑϑ ἴὸσ {Π|8 το πο Υ- 
ἴῃ, νἱΖ., μαὖὺ [Π6 Ῥϑυθη ῃθβὶβ οί ηβ [Π6 Τθᾶβοη ὙΥΩΥ [Π6 βρϑθοῖῆο 46- 
[115 οἵ [Π8 πδυγδύϊοη τ ΔῪ 116 ΟΡΘἢ ἴο ΒΌΒΡΙ ΟΠ, ἈΡΡ]165 ΘαΌΔΙΠΠΥ 85 Ὑ76}] 

ἴο {π8 ἱπίογργοίδίϊοη οἵ Β]οοτγηΐ,, οὐ ἀΌ 6116 νυ. ΤῊ ἔμοίβ οὗ {πΠ6 Πιἰβέουυ 
ΤΉΔΥ ἤδγθ ὈΘθὴ Ὀαβθα οἱ {Π6 τηοϑὺ ᾿ἱποοῃίγου 1016 ουϊάθπηοθ, πα γοϑὺ 

[βοβθ 7 ΤΘΙΠΘΙΊΘΙ ΠΟΥ ΤΘΔαΙΪν τ ρογίβ οὗ ρϑβῦ δοίϊοῃϑ 8.6 οδπρῃῦ 

ἋΡ δηά οἰγου]αίθα, την Ὀ6 αἱβροβϑα δέν 411 ἰο ἀουθὺ τυ μοῦμον Ἐπ6 {γὰθ 

Ῥὶούαυ οἵ ΔΗ 115 ἴῃ {1Π165 50 στϑιηοίθ 15 οσἴνθη. ὅ'ποι 1 Ὀο]θυθ το θ6 {Π6 

56η56 οἵὗὨ {Π15 τη πο αἰβραίθα ρϑββᾶρθ. γὰρ ἰἸμγοῦπορβ {Π6 ΤΘΈΒΟΙ ΤῸ 

ὙγΠαὺ Π88 7πδὺ Ὀ66η βἰδίθα. καὶ ἦν, δυό, {7. ὁμοίως -ΞΞ: }ιιϑέ α8 

ἐγ ἐλοῳ 1067)6 Θυθγυΐϑ ἔγν ἐλ6 ᾿ιὐϑέογῃ 97 αποίι67" ὁοιιγυέγῳ. ὁμοίως 5. ΟἴΘἢῃ 

πιϑθ6α ο]ΠΠΡ 1 Δ]]γ. ἀβασανίστως, «οὐξἠοιι φιιοϑύζογ,, ““ δἴγι6 αὐθηιιῖδὲ- 

ἐϊογι6.) οίδπηϊ. 

ὦ, τὸ πλῆϑος---οἴονται. ΤῊΘ νοῦ 15. Ῥαῦ ἴῃ {μ6 Ρ].Γ8), Ὀθοδῖβθ 

ΤΟΙΌΓΘΠΟΘ 18 ἢδα (ο {Π6 ᾿πα ᾽ν] π|815 ἱπρ] 16 ἴῃ {Π6 βυρ]θοῦ (Κ. ὃ 241. 1). 

τύραννον ὄντα, αϑ δοῖη ἐλ6 ἐψγαγέ. ὙΠ6 Ῥδυύϊοῖρ]θ μθγο ἀθηοίθβ 

8}. Ἀ5ΒΌΠΙΘα οδπι86. Οἵ Κι. 8 812. 6; 5. 8 295, 4. 8.66 4150 Ν. οἡ 1. 9. 

δ 4, Τὸ γγὰϑ ἴῃ τοβρϑοῦ ἴο {πΠ6 βπρροβιθοη οἵ μὶβ Ὀθϑῖπρ ὑπὸ ἐγγαπῦ, ἐΠαῦ 

ῬΗΘοΟΥ 465 βαυβ Π6 ΑΥΠΘΠἾΔΠ5 ὑτο 6 τη ϊβίβοη. - πρεσβύτατος ὧν 
ἦρχε κι τ. λ. ὙΤηο οΟΥ̓ΘΥ ἰδ: πρεσβύτατος ὧν τῶν Πεισιστράτου υἱέων 

ἦρχε (80. τῶν ᾿Αϑηναίων). Ἵππαρχος. .. «αὐτοῦ 15 Ῥαγοηςποίϊο απ 

ἄοο5 ποῦ ἀθροπᾷ οι {Π6 ριθοθαϊηρ ὅτι. ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ χρᾷ ἀροχ 

ἴο 514Υ Ηρ} Ϊδ85. καὶ παραχρῆμα, δυφη, οὐ ἐδι6 Ὁ γ᾽ ἐϊηιο, ἰ. 6. 7αδϑῦ ἃ8 
ἴΠ6Υ 6 Γ6 δροὰὺ ἴο ρογροίγαϊθ ὑπ6 ἀθϑα. ὡς προειδότος, α8 77 0Ήυ 

οη6 7ογϑισαγη θα, δα ὑπουθίουθ Ῥυθραῦοα. Ῥ]οοιηΐ, οἰΐοϑ [π Ῥγόνοιῦ: 

“ γογϑιρα)) ὦ, γον δαγηιθά.)" δράσαντές τι καὶ κινδυνεῦσαι, ἴο 67:- 

ἐοτιγυΐο)" (ΞΞΞ τηθοὺ ἀθαίῃ) α7θ)" πωυΐη ἄοηδ 8οηιθέ μη σγου την οὐ ποίο; 
ΟἿ" ἴο θυθῖν (καὶ) Θηποοιιγυῖο ἀθωΐλ, ργουΐαάφα, ἐπον οοιϊα (Βγ50) ἄο 8οηϊε- 
ἐλύήηρ σου τι ἀγίπρ' ἴον. 1 ΡΥ θυ 0Π6 ΤΟΥ τηθι ᾿η ον ρυ ϑύαίϊοη. ΤῊΘ Ρανὶϊ- 

οἶρ]θ ἀοπούθβ ὑτηθ. ὅ6ο Ν. οἡ 1. 18, ὃ 6. τὸ Λεωκόριον, ἐδ Πθούο- 

γι, ΟΥ̓ τηοππτηρηὗ οὗ {πὸ ἀδιρ] ον οἵ 1,608, βιοοα ἴῃ {πὸ τηϊᾶβὺ οὐ {19 
Οδγϑηλθῖουβ νυ 1] {86 ἡγ8}18, ἃ ηἃ νὰ. ὁπ6 οὗἩ {πΠ6 τποϑῦ τϑηουνηθᾶ οὗ 

[η6 ἀποϊθηῦ τηοπαπηθηΐβ οὐ Δμθμβ. ΟἿ, Τιϑακοβ ΑἐΠ θη, 1. Ρ. 162. --τ--- 

τὴν ΠΠαναϑηναϊκήν. ΟἿ, Βγαϊ 5. Ποῦ. ασθοκ δηᾶ Ἔομ. Απέϊᾳ. Ρ. 704. 
ΤῊΪΒ. ΒίΟΥΥ οὗ {π6 Ῥιβιβίγα τ, ἰη γοάπορᾶ ραῖῃ ὙΠ τη} ΘΗΪαΡρο- 

ἣ 



σμαρ. ΧΧ.] ΝΟΤΈΕΒ. ΟΡ 

τηθηὐ ΔΠ4 [ὉΓ ΠΟ ΥὙΘΙῪ ΟὈνϊουΒ τθάβοη ἴῃ ὙἹ. δ4:-ῦθ, 88. 1761] 845 [9 
ἀρθοϊαταίίοι οὗ ᾿ἷ5 Ῥϑύβοπαὶ Κηον]θᾶρο οὗ [Π6 ἴπηγ (ΥἹ. δδ. ὃ), Πδ5 

ἱπαπορᾶ βοὴ (αἴξον ἐπ Ξ50}0]. οπ 1. 20) το {πῖπῖ {π8ὺ ΤΠΠΟΥ α14165 νὰ 
οοπηθοίρα ο {ποθὴ ὈΥ τοὶ αὐϊομβηΐρ. Βαῦ {818 15 Τηθγ9 Θομ]θοία ΓΘ. ------ 
ἀπέκτειναν, 80. τοῦτον. 

8. οὐ χρόνῳ ἀμνηστούμενα, ποΐ οὐϊίίον αἰδὰ 7»οην ἐἶι6 ἩυθηλΟ}} ὃψ δίηι6, 

ἐδ ηιϑηλον ἡ 47 τοϊοῖ, 8 τοί ἰοδέ ὑψ Ἰογισέ, 9 ἐΐηιδ. οἱ ἄλλοι Ἕλλη- 
νες;, ἵ. 6. Οἶποῦ ἔπη {π6 Αἰμθηΐαημβ. Οἵ οοῦῦβα {Π6 ΤιΔοΘ θυ ομἾ8 8 816 
8130 ἴο Ὀ6 Θχοθρίθα, βίῃοθ θυ ὑνοῦ]α οου δι ]γ 6 δοαχαϑὶπίθα τυ ἢ (80 
ΓὨ]ηρ5 ΠΘΓΘ ᾿ηϑῃ ]ομθ. μὴ μιᾷ ψήφῳ... δυοῖν. Τὸ 15 Ὁποπρῃῦ ὈΥ͂ 
ΒΟΠῚΘ ἐπᾶῦ Ἡδτγοαοίτβ 15 Ὠἰηΐθα αὖ, ὙΠῸ βρθᾶκβ (ΥἹ. δ7) οἵ 6 ὕνο 

γοίθϑ οἵ ϑϑοὴ Κἰπρ. ΜΌ]οΡ (θογίαπβ, 11. Ρ. 10δ. Ν. 4) Ὁπ1ηκ5 {παὺ 

ΤΟΥ α1465 τοίουβ ἴὸ Ηθ]]θηΐοιβ γδίμον Π8πη Ἡθγοαοίῃβ, ὑγΠΟ86 Ὑγοσῖς 
6 οοὐ]ᾶ βοαγ ον πᾶν τοαᾶ. Βαῦύ Δ Ποῦρἢ ΓΘ ΘΠ06 τηᾶν πᾶνὸ 66 ἢ 
μδα ἰο Ἡβ]]θηΐοιβ ἃπα οἴμθι ΘΑΡῚῪ τυ 65, Ποῖ Ἡθγοαοίῃβ ΡΠ Ὲ 08 

ΘΓ ΘΙΘΒΒΙῪ [Ὸ]]ΟΥγΘα, γοῦ 1 οδῃ ΒΟΔΓΟΘΙΥ Ὀ6 Ῥουβαδαρα {μδῦ μ6 Πἰϑίουυ 

οἵ Ἡργοάοίαβ νγὰβ ἸΠΚΠποῦγη ἴο ΤΠῸοΥΙ465, ΤῊ βίουυ ἢγϑὺ το] θα 

ὈΥῪ Γπιοῖδη 8πα τϑρραΐθα ὈΥῪ τηϑην οὐμοῦβ, ἐπμὺ Ἡογοάούμβ γοϑα ΗΪβ5 ἡγοῦ 

ἴο {Π6 Δββθιη]οα Οὐδ κβ δὖ ΟἸγιρία, πα {παὺ π6 γοῦηρ ΤΟΥ 1488 
γγὰϑ Ῥγββθηῦ αὖ {π6 σϑοϊ αίϊοι δα τηουϑα ἰο ὕθαγϑ, ῖΒ πῃηαουθύθα]ν 8, 

ΤῸ ᾿πνθῃίίοη, ἃ5 ΘΔ] ηΔηΠ Π85 πηοβὺ ΔΌΪῪ 8 η4α ΘΟΠΟΙ αβ υοΙγ Πότ. 

Ὑοὐ {Πδὺ 15. πὸ ρυοοῦ ὑπαῦ ΠΟΥ αἴ 465 νγὰ8 ἃ βίη ρΡῸΥ ἴο [86 ττ τἰηρ5 οὗ 

Ἡδγοαούτιβ, ὑγμθπ Π6 ΘΟΙηΒΡΟΒϑα {Πη6 Πἰδίουυ οὗ [η6 ῬΘΙΟΡοΟΠΠ βίῃ Ὑγ8 1. 

Ιῃ τϑδρθοῦ ἴο {π6 σιυϑιημηδίϊοδὶ βύγπούπθνθ οὐ ψήφῳ προστίϑεσϑαι, [Π616 

18. βὸ αἸΠ]ου]ἰγΥ, 1 τπγϑ σῖνϑ ἰο {πὸ νϑγῸ {πΠ6 βσιϊβοδίϊοη, ἐο ἀϑϑθη ἔο, 0 

αοοραθ ἐο οπ6᾽8 ορίγηΐοιν (ψήφῳ) τοἱέἠ, ὦ τυοἷδ; ἱ. 6. ἴο σῖνθ ἃ νοΐϑ. 

Πιτανάτην λόχον. ΗδΙδ ρϑίπ ἰύ ἰβ ἐπουρηῃῦ ὈΥ βοιηθ ὑπᾶὺ ἃ. Ὁ]Ονν 15 

δἰτηθα αὖ Ἠογοαοίυβ (1Χ. δ8 ; 1Π1. 66). Τὺ 15 βαϊᾷ {πδὺ ΟἌἝγδοδ]18 ἴῃ 

᾿τηϊταύϊοη οὐὁ δη  αἸ Υ ΘΟΠΙρΡΟΒΘα ἃ λόχος Πιτανάτης οἵὗ ὥξρραγίδῃθ. 80 

[89 ΤΑγθηξΠ65, ἰπ ΟΥΘι ἴἰο τϑίδϊη {Π6 1008] Πα Π168 οὗ ἐΠποὶν τηοίμ οι οἷτΥ, 
8 ἃ αἰνίβίοη οἵ {πο ὶ} ΔΓΤΩΥ ὙΥ ΠΟ) τγᾶϑ 081164 ῬΙξαΠαίθβ; 8150 ΠΡΟῚ 8 

οοἴη οὗ Ταγοπίστη {πΠ0 περίπολοι Ππιτανᾶτοι ΔΥῸ Τηϑηςοπθα. ΑΔΑ11 {Π18 
ΒΘΘΠῚΒ (0 ἴδγου {πΠ6 {γαῖ οὔ {Π6 βἰαϊθτηθπῦ οἵ ἩἨθγοδοίαβ. Οὗ, ΜᾺ]. 

Τογίδηβ, 11. Ρ. 49. Ν. 6. ϑοδνγοῖσ. δὰ Ηογοαού. 1]. ὁ. ΘοποΠΠδίθϑ [Π6 

βίδίοιηθηῦ οὗ {πο86 ὕνγο σγοαὺ Βἰβίουίδηβ, ὈῪ βαρροβίηρ ὑπαῦ {616 Ὑγ88 

ΒΌΟΙ. 8. Ὀ8ηα ΘΟΙΤ Δ ηαἀθ4 ὈΥ ΑἸποιηρπδγθίθβ ἴῃ {π6 Ὀαύι]6. αὐ Ῥ]αἴεθα, 

τ ΒΙΟῚ ποῦ Ῥοίηρ Ῥϑυρϑίμδὶ), οθαβρθᾷ ἴο οχὶβϑῦ ἴῃ {Π6 {πη6 οὗ ΤῊ πογ 1468. 

τὰ ἑτοῖμα (“ 4α, συώ ἴηι, Ῥγηιρἕιι βιιγυέ.) ῬοΡΡο), ἱ. 6. {ποβθ ἐμίηρϑ 
ὙΒΊΟἢ. οδη 6 θαι πῦ ΠΌΤ. ἩΘΑΥΒΔΥ ποὺ {Π6 ἸΔΡΟΙ οὗἉὨ ἰπυοϑυ ραίοη, 



210 ΝΟΤΈΕΒ. ο΄ [ΒορΚ]. 

ΟΗΑΡΤῈΒ ΧΧΙ. 

ΑἸΕΠοσα ἢ 1 15 ἴο 6 Τοατοᾶ {παῦ [Π 656 δοσοιηῦβ γ71}}} θ6 ΔΡρυουοᾶ ὈΥ ἴον γϑδᾶθυϑ (οἷ 1. 20, 8 1), 

γοῦ τΠ6 ἰδίου απ ΑΥ̓ΘΓΒ, ὑπαὺ ΠΟΥ 1} ποῦ ΘΟ ὙΠῸ Ρ]806 στθϑίου οοπ ἤδθποο ἴπ ἢΐπη ἔπ 8 

ἴπ Π6 ρορίϑ δῃηἃ ἸΟσΌΡΤΑΡΠΘΥΒ, ὙΠῸ ΒΏΔΡ6 {Π6 17 ΠΑΥΤΑ Ϊν 68. 80 88 ἴο ὍΘ Ρ]αϑῖπρ' ἴο {Ππ0 ΘῈ 

ΤΆΙΠΘΓ [Π8} ἈΡΊΘΘΔΌΪΘ ἴο {Π6 τα} (8 1); δηᾷ {ποὰρ Τθῃ 1ΆΠΟΥ δποῖϊθηῦ ΔΒ ἴο 6 {ῃ0 

δτϑαίοβέ, γοῦ ἕο ἔβοβο ὙΠῸ ἡχᾶθθ πόμα {π6 ὕμοίβ, {Π|5 ὙΥΔΤ ὙΓΠ ΔΡΡΘΆΣ βτθδίοι {ΠπΠ8Π ΔΗ͂ 

Ῥιθοραϊηρ ὁη6 (8 2). 

1. ἐκ δὲ τῶν εἰρημένων ΤΘΒΌΠΠΘ6Β5 {Π6 Βα θ]θοῦ ἔγοτη τὰ μὲν οὖν αὖ ἴΠ6 

Ῥαορὶπηΐηρ οὐ {π6 ργϑυϊουβ ομαρίου, ΤῊΪΒ 15. οἰθαυΥ ἱπαϊοαίθα ϑιηοηρ 

οἴμοι ὑπὶπρθ ὈΥ ὅμως, ὙΠΟ ᾿ΠΉΡ]165. εἰ καὶ τὰ παλαιὰ χαλεπά ἐστι 
πιστεῦσαι. τοιαῦτα... «ἁμαρτάνοι, ἢ0 οη16 τροιμἰα 6)"" ἐπ, {6 δοἴϊεῦ" 

(νομίζων, ἴηι ἐπιηιμίηφ. ὅθ Ν. οἡ 1. 9. ὃ 1), ἐλαΐ ἐΐι686 ἐλῆηφϑ τοϊοῆ, 

1 λαῦυθ παγγαϊοα, αὐ ὸ 70)" ἐδ6 ηιοϑύ ραν 8ιιοῖ, ἃ8Β 1 ἢᾶνϑ στϑρυθβοηϊρα 

ὕμθπὶ ἰο Ὀ6. οἷα διῆλθον ΤΔΥ ὍΘ ΒῈΡΡ]164 αὔθ τοιαῦτα ἴτοτη ἃ διῆλ- 
ὅον. ΤὴΘ τοῦθ ἂν---ἁμαρτάνοι ὈΘΙοηΡ ποῦ ΟὨ]Υ͂ ἴο νομίζων, Ὀπὺ 4180 

ἴο πιστεύων δηᾷ ἡγησάμενος. Τύῦ ΠΊΔΥ αϑδἰδῦ ἴο {Π6 τὶρῃῦ ἀπαουβίδπα- 

ἴπρ οὗ {π6 ομαρίοθι, ἴο τρια καὶ οὔτε ὡς ποιηταὶ... . ἐκνενικηκότα 88 ὃ 
ῬδιΘηΠοβἰβ, οοπῥαἰηἴηρ 8πούμο. αὐᾶ ΒΌ ΟΡ ΑἸ ηαΐθ ΡΔΓΘΆΓΉΘΕ08] οἸδτιδθ, 

ὄντα ἀνεξέλεγκτα. .. . ἐκνενικηκότας. [ἢ {{Π||8 ΒΘΟΟη ἢ ῬΔΓΘΗ ἢ 6518. ὄντα 
τρίϑυβ ἰοὸ ἃ (Ξ-Ξ- ἐκεῖνα ἃ) ἴῃ ἃ διῆλθον, ΟΥ̓ 1ῦ ΤΥ 6 ΤΟ θυΓ θᾶ, 85 606]. 

βαρσοαβίβ, [ο ὡς (ΞΞ οἷα) ποιηταὶ ὑμνήκασι. ἐπὶ τὸ μεῖζον κοσμοῦντες. 

366. Ν. οἡ 1. 10. ὃ 8. λογογράφοι, 1. 6. 10)" 1678 27) Ῥ7086 ἃ8 ΟΡ ΟΒΘᾶ 
ἰο ποιηταί, ᾿Υ ΒΪΟΪ ΒΘΘΙῚ8 ΠΟΥΘ ἴο ἀοβίσηδίθ ὕΠπο80. ΘΑ] ΘὨΤ ΟΠ ΟΙΟΥΒ Ὑγ780 

πτοίθ ἴῃ σοῖβο. Τὴ πϑᾶπιθ οφοργαρἤθνδ, ποῦ ὙΒπογαΙθ5. ἤΘΓΘ 

ΔΡΡΙΪ65 ἴο Πἷβ Ῥγθάθοθββουβ, 18 ΠΟῪ βίνϑῃ ὈΥ͂ ΒΟΠΟΪΔΙΒ ἴο πὸ ἰδίου 818 

ὙΠῸ ργθοραθᾷ Ἡργοαοίϊβ, 8πἃ οβο Πἰϑίουθθ ὑγῦ. ΘΟ ΡοΒθα οὗ 
τυ τηβ. πα ὑὐβαἸ ΠΟΠΔΡΥ βίου! θβ, ΔΙ ΓΠΟΌΡ ἢ ἀΟΙὈΟ]685. οοη αἰ ηἶπρ᾽ τη 0 ἢ} 

{μαὺ νγὰβ τὰ. ΟἿ, ΜΏ]]. 1λ0. οὗ ἄτνοθοθ, Ρ. 265. - ἐπὶ... .ἀληϑέ- 

στερον, «οὐδ, α υἱοιο ο ἐλιδῖν δοῖγιῳ αἰϊιιγη ἐο (Ἰΐον Π]ν, ἰοααήηφ 10) ἐλ 

6" γαΐον ἐδπαη, οοτιδίβίοηέ εοὐέϊ, ὑγαιίθ. “ὙἼΒΘα. ὕννο δαϊθούϊνοϑθ ΓΘ 

ΘΟΙΩΡΑΓΘα τυ} Θδ ἢ. Οὐ ΠΟΙ, Β0 88 ἴο βΒΙρ:  Ὑ παὺ [Π6 ῬΤΟΡΟΡΕΥ͂ οὐ ααδ} 

158 Τουπᾷ ἴῃ ᾧ Βἰσθοῦ ἄθρτοο ἴῃ ὁπ {8 ἴῃ {π6 οἴμον, θοῦ οὐ {πὶ ἃ ΓΘ 

Ῥαΐ ἴῃ {π6 οοιπραγαύνο" Μύ, ὃ 4606. ΟΥ Κ΄. ὃ 828,4; Κ., ὃ 169. 2. 

ἀνεξέλεγκτα, ἐπιροοϑίδϊο ἰο ὃ6 οογυυϊοίοα οΥ γεγιεοα, 1λ4.46}} δηα βοοίύ. 
« ὙΥ ΒΙ0 ἢ. οδὴ ποθι μον 6 Ῥγογϑᾶ ΠΟΥ αἰβργουθα ΤῸ νγαηῦ οὔ ϑυϊάθποθ Οἢ 

οἰτμ ον βἰαρ," Αὐμο]ά, αὐτῶν ἀθροηα8θ ὁ τὰ πολλὰ---ἀπίστως ἐπὶ 
τὸ μυθῶδες ἐκνενικηκότα, ἤανο ὁπογοαοϊοα «ροη (ἰὐθυ}]γΥ, τοοη, ἐπιδῖ)'" ᾿σαν 

ἰο. ΑτΥμο]α) ἐλ γανιιΐοιιϑ, 80. αἋϑ ἴο 6 φηὐὶἐϊοα, ἰο πὸ ογοαϊέ (ἀπίστως, 
(έαᾳ εὐὖ τρΐϊα 7168 4ϊ8 παϑθαΐι)".) (ἀ06]]161). εὑρῆσϑαι---ἀποχρών- 

τως; ἴο 6 ϑ8ιι)ϊοϊογυεϊν τοοῖὰ πιαᾶδ οὐἱ, ὙΠ βαθ)θοῦ οὗ {π|8 Ἰπβηἰεῖνθ 18 



παρ. ΧΧΙΙ] ΝΟΤΕΒ. 91 

ΘΑΒΙΥ οἰϊοϊ ἐοα ἔλοπι ἃ διῆλθον ΒΌΡΓΘ. -τττ--- ὡς παλαιὰ εἶναι, 707 ἐυύγι8 80 

αποϊογξ ; '. 6. Θοπβι ἀουῖηρ' {Ποῖ} στοαῦ δηὐααϊγ (ΟἿ, Κὶ. ὃ 841. Κι. 8; 5. 
8 998, 2). Τηΐδ οἴδαβο, ὙγΒ] 0 ῬΌΟΡΡΟ τηΆ 68 Ξε ὡς παλαιὰ ἔνι ἐπιφανῆ 

εἶναι, φιιαγιέιιην, ἐοδεϊηιογυΐω ὁ γτοδτι8 ργιϑοϊβ οἰαγῶ 6886. ροδϑιγιῖ, 4811} 65 

ἀποχρώντως. 
ὥ, ὁ πόλεμος 5 {π6 δαθ]οοῦ οὗ δηλώσει (ιοὐϊ ἀρρθα7). 

80. χρόνῳ. ἀεί. 866 Ν. οῃ 1. 11. ὃ 1 (86πᾶ). 

αὐτῶν παυσαμένων ἀπὸ τοῦ πολεμεῖν (ῸΠπὶ πϑλεμῶσι). 

τῶν ἀρχαίων) ἀρΘροηαϑ ὁη. μείζων. 

ΕΣ τ 
ἐν ᾧ; 

παυσαμένων --Ξ- 

αὐτῶν (80. 

ΘΕΑῚ Ρ ΠΈΡΙ ΧΤΤ. 

ὙΥΉ6 ὑπ6 οχϑοὺ νογᾶβ οὐ {Π|8 Βρθθοῦ 68. αἰξογθα ἴῃ {118 ὙΥ8 1 8.6 ποῦ ργϑίθπαρα ἴο ἤᾶγθ Ὀ6Θῃ 

δἴνϑη, γοῦ {πΠ6. οταίϊοηβ πᾶῦθ Ὀ66Π Τηϑαθ ἴ0 ΘΟΠΙΌΓΠΊ 88 ΠΘΑΙΥ 88 ΡΟΒΒΙ]6 ἕο {Π6 βΌΠΘΓΑΙ 

5686 ΟΥ̓ γηδὺ νγ88 ΤΘΆΠῪ ΒΡΟΚΘΙ (8 1); 845 ἴο ἴπΠ6 ἄθϑᾶβ, Βι 0 ἢ ΟΠΙΥ 816 πϑυταίθα 85. [8}} 

ὉΠἅΟΥ [Π6 Οὐβογυδίϊοη οἵ ὑπ ἰδίου, Οὐ γ6 16 τϑοοὶν θα ὁ. βοοᾶ δανποΥν ἴτοπι οἰ ΘΙ 8 

(8 2): {μ15, ΠΟυΥΘΥΘΓ, νγ88 ἃ 85 Κ οὔ δχίγθηιο αἸΠΠἸοα]ν, ἔγοπ {Π6 σο ποίη; ἀοσοιπΐβ οἰ 

εἶνϑη ὈΥ ὕΠπο86 ὙΠῸ ὙΟΓΘ ΟΥ̓Θ- ὙΠ 65568 οὗ [Π6 5816 δῇαιγ (δ 3); βθύθσθ δΔάμθγθῃποθ ἴο 

γαῖ τ {η6 πορ]θοῦ οὗὨ 411 ΠγΘ ΓΘ ΘΙ 6] 151 πῦ ΤηΔΥ ὈῸ 1685 ΔΟΤΘΘΔΌ]6, θαὐ οαπηοῦ Ὀαΐ ὉΘ 

ΤΉΟΤΘ Ὀ5Θ[ὮΙ] ἴο {Πῃ6 ΤΟΘΟΥ, 8η4 ὙΥ1}}} ΤΟ ΠΑ͂ΟΓ [Π6 ΠΙβύοΓΥ ὑγογίῃν οὗ Ὀθῖπρ 8η ΘΥθυ] δι! ηρ᾽ 

Ῥοββθϑβίοι (8 4). 

1. καὶ... ««-ἕκαστοι, απα αϑ ἴο ἐπ 8ουογαΐ (ἕκαστοι. ὅ66 Ν. οη 1. 8. 

ὃ δ) 8ροθοὴο8 τοιοῦ, ἀ06 7 πιαάθ. λόγῳ 15 Δη{{πούϊο ἴο τὰ δ᾽ ἔργα τῶν 
πραχϑέντων, ὃ 2 Ἰἰηΐνϑ. Βοίῃθ οαϊίβ ὅσα λογῶν --Ξ- ὅσους λόγους. 

ἐν αὐτῷ, 1. 6. ἐν τῷ πολεμεῖν. τὴν ἀκρίβειαν αὐτὴν τῶν λε- 

χϑέντων (ἃ ΟΠδηροα ΘΟΠΒΕ ΠΟ Ο ἢ. Ὁ τοῦτων τὴν ἀκρίβειαν) --- ταῦτα τὰ 

λεχϑέντα ἀκριβῶς. ἐμοὶ Ἰιπηϊ8 χαλεπόν. ὧν ΞΞ ἐκείνων ἅ, οὗ 
ὙΠΟ οααϊναϊθπύ, {Π6 δηϊθοθαθηῦ (Του ρηρ; ἴο τῶν λεχϑέντων) 46- 

ῬΘΠα8 οἢ τὴν ἀκρίβειαν, ἴο Ὅ6 ΒΌΡΡΙΙΘα ἔγοιμη {Π6 Ῥγθοθαϊηρ' οἸδΈ86. --τ- 
τοῖς ἄλλοϑέν ποϑεν---ἀπαγγέλλουσιν 158 ΟΡΡΟΒΘΑ ἴο ἐμοὶ. ... ἤκουσα. 

ἂν ὈΘΙΟΠρΒ ἰο εἰπεῖν. τὰ δέοντα μάλιστα, ἐΐο86 ἐ)υΐηγϑ ηιοϑέ 6896- 
οἱαϊψ ποραοα τε ηιοϑέ το ἐΐ6 ριι"ρο086. ἐχομένῳ. .. «λεχϑέντων, εερ- 

ΠΩ αϑ οἴοϑθ α8 ροβϑιδι6 ἰο ἐδ6 φοπθγ αἴ (ξυμπάσης) 86η.86 ο7᾽ τολαΐ ιρα8 

αοἰμαϊῃ 8ροΐζθη. Οἱ {πὸ οοπβδίγποίίζοη. οὗ γνώμης, οἵ. Κι. ὃ 279. Β. ὅ. 

ΒΕ ΕΟ ΤΣ οὕτως ΤΟΒΡΟΠΩ͂Β ἰο ὡς δ᾽ ἂν ἐδόκουν. “Τὸ {πΠπ8 

ΔΡΡΘΑΓΒ ὑπαῦ {Π9 Βρθθοῖθβ τϑοου ἀρᾷ Ὁ. ΤΟΥ 465. ἃΓῸ σΌΠῸΪΠ6 88 ἴὼ 

ἐμοῖν βιι θβίδποθ, ΔΙ ΠΟΌρ (86 δύ], Π6 Δυγαηρϑιηθηΐ, 8Πη4 ΤΔ ΠΥ οὗὨ {ῃ9 

Ῥδυ Οα] ΑΓ ΔΥρσττηθηΐβ ἃ δἰ οροίμο ἢἷβΒ οὐση. ΤΏΘΥ 8. Π|Κ {86 
ΒΡΘΘΟΙ65. πτϊ θη ὈΥ ΦΟΒΏΒΟΙ [ῸΓ [Π6 ῬΔΡΠΔΙ ΘΗ ΑΙῪ ἀθοδίθβ ἴῃ [Π9 
Θομ ]θπλβη δ Μαραζίηθ; [Π6 βυθβίαποθ οὐ [ῃὴ6 ἀθθαΐθ νγαὰβ τϑρογίρα 

ἴο Βῖπι, πᾷ 6 {ῃθῃ ϑῃϊαυρθᾶ δηᾷ θιη 6 ]]]ΒΗ 6 ἰ, ἴῃ ΟΥ̓͂ΘΓ ἰο βού ἰύ οἱ 
ἴο {π6 Ὀοϑὺ δανβϑηίαροθ." Αὐποϊ]ά. 
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ῷ, τὰ δ᾽... «πολέμῳ, διιέ αϑ ἰο ἐδ6 ἀδεα8 τρλυλοῖν τ067}8 αοὐμαϊΐῳ ρ}67- 
)ονηιοᾶ ἐπ ἐδ ταν. Ιπ οΥἄρθυ ἴο διυνοϊᾷ ἃ Ῥ]θοπϑβιη, (Ὸ61161, πα {ῃ9 

βυρσοϑίίοη οἵ Κυῦρον, οομπθοίβ τῶν πραχϑέντων ΠῚ ἐν τῷ πολέμῳ. 

Βαΐ {115 1ῖ8. ἸΠΠΘΟΘΕΒΑΓΥ, βίποο {Π6 τηϑηϊΐοϑῦ ἀθβῖστι οὗ {π6 ϑαΐῃοῦ τγὰ5 

ἴο σῖνο ιῃηρμαβὶβ ἰο {π6 αοὐμαϊίέψ οὗ [μ6 ἀθθϑ. βρόκθῃ οὗ δῃηᾷ βθποθ 
ἢ6 ἀδραγίϑα ἔγοσα [Π60 πιδ88] τηοᾶθ οὗ θχρυθββίοι τὰ ἔργα τὰ πραχϑέντα. 
Ἡβδοκ τ ηιᾶγκβ: δα τὰ ἐν τῷ πολέμῳ πραχϑέντα ΤΟΝ 50] ΠΠηῚ τὰ ἔργα 
Ῥουηοπῦ βθα οἰΐδιη τὰ «λεχϑέντα. οὐκ... «ἐπεξελθών. Οὐοπδίντιοῦ 
(α5 Ῥορρο αἰγθοίβ) : οὐκ ἐκ τοῦ παρατυχόντος πυνϑανόμενος, οὐδ᾽ ὡς 
ἐμοὶ ἐδόκει, ἀλλ᾽ (ἠξίωσα γράφειν) ἐπεξελθὼν οἷς τε αὐτὸς παρὴν καὶ 
παρὰ τῶν ἄλλων (πυνϑανόμενος). ΤὴΘ ὙγοΙ8β ἐκ τοῦ παρατυχόντος --Ξ 
ζγοην απ ὁπ τοἤοην ἐέ οἠαποοα, 7 οτυ ΘΌ67 γ) οἤαγιθ6 ΦΟΉΙ67". 

ἐδόκει --- ἀσοογαζη ἰο ἀπῇ! πλοῦ 6 {ηι}7 6δβϑίοτιϑ Οὗ πὶ ΟἰρΉ. αὐτὸς 

παρῆν. Τὸ 15 Βρροβϑαᾷ ἐπαῦ ΤΠποΥ ΑἸ 468 βουνϑα ἴῃ {Π6 ἢγβὺ βθύθῃ ὑΘ8Γ8 
οὗ {Π6 Ὑγ87, [Ὁ ἴπ {πΠ6 οἰσῆτῃ, ῃ6 νγὰβ Δρροϊηίθα τὸ {πΠ6 ὀοτατηδπᾷ οὗ 

[η6 Αὐμοπίδη ἥρθοὺ οὔ {πΠ6 οοαβϑὺ οἵ ΤὭτδοθ. ἘΤΌΙὴ τ Παὺ ἢθ. βᾶγβ, ἢΘ 
τηπδῦ ἤᾶγθ ῬΘΘἢ 8] ΘΥΘ-ν [Π6885 ὉΠ 8 ΘΔΓ-ὙΥΙΓΠΘ5Ὲ8. ΟὗὨ ΤΠΔΠΥ ἐΠΐηρΒ, 

ὙΒΙΘῊ σοῦ 6 ἄοῃθ 8η4 βαϊα ἴῃ {Π|8 νγαῦ, ἐπεξελθὼν ΘΟΠΌΤΤΩΒ ΓΑΙΠΘΙ [0 

οἷς (ΞΞ ἐκεῖνα οἷς) τε αὐτὸς παρῆν πδη ἴο παρὰ τῶν ἄλλων, Δηα ἤθη60 
πυνϑανόμενος ἸΠΔΥ ὍΘ ΘΆΒΙΥ ΒῸρρ]]6α ἔγοπὶ {Π6 Ῥγθοθαϊηρ οοπίοχί. 

ἐπεξελθὼν ἸΠ}011605 στοῦ {πουοθρηπ 885. οἱ ἱἰηνθβίσαϊοη, δπα ἤθποΘ 

ὙΠ) ὅσον δυνατὸν ἀκριβείᾳ (Ξ-Ξ ἀκριβέστατα Μί. ὃ 461. Οὗ8.} 1ῖ5Β ΒΙΡΉΪΥ 

ΘΙ ρΠδζϊο. 

8. οὐ... «ἔλεγον, ἀἰά ποί σίυθ ἐλ6 ϑαηιθ αφοοιηιΐ 47 ἐλι6 ϑαηιθ αοέοΉ8. 

ἀλλ᾽ ὡς... «ἔχοι, ἸἰΓΘΓΆ]]γ, α8 αθῳ οπ6 ηυὶρ ἠέ ὅδ ἔῃ, γοδροοέ 47 σοοὰ 
εοὐϊὶ ἰο οἰ 6)" ραγέψ, ΟΥ 477 ᾿νἴ8 ἩιΘΉΔΟΥ Ἢ ΞΞ- αϑ αὐ Οη6 τοα8 ἐποϊέπεα ἐο δ6 
γαγέϊαϊ ἐο οἰέιο᾽" ραγέψ, 07) αϑ ᾿ιϑ Ἠνδη ΟΥ̓ 86} 06 ρα. Τὸ {Π|0 ΡΏγαβΘ 

ὡς ἔχει [6 ρσοηϊίίνο 15 δααοϑᾷ, ἴο 5Π0Υ ἴῃ νυ μαῦ γοβρϑοῦ {6 βθη80. οὗ 

{86 σοῦ 15 ἴο 6 ἄκρῃ. Κὶ, ὃ 274. 8. θ. ἑκατέρων ἀρρ6Πη68 οἢ εὐνοίας, 
88. ΘΧΡΓΟΒδῖγο οἵ {Π6 οι ὑγπθποο [Π6 ἔθ ]]ηρ οὗ σοοα γ0}}} οὐ ρδυδ]- 

ἸῸΥ ἃύοβο (Κ. 8214; Κι. ὃ 47. 7. Ν. ὅ). εὔνοιά τινος --- εὔνοια πρός τινα. 
4. μὲν Τοῖίογθ ον υγαγα (ο δὲ ἴῃ ὅσοι δὲ βουλήσονται. [πὶ {Π15 ὙΥΔΥ͂ 

ἀτερπέστερον 1ἴΒ ΟΡΡΟΒΘα ἴἰο ὠφέλιμα Ἰηΐιδ. τὸ μὴ μυδῶδες αὐτῶν, 
ἐἠιοὶγ" δοῖη 7866 7)γοην ηυψέδθ, ΤῊΘ πορϑίϊννθ μὴ 8. υι8604, «Ὀθοααβθ ἐῃ 9 

οἰδιβθ ΤΥ ὍΘ ΓΟΒΟΪ γα ἱπίο: φηέίω για ἴηι ἐϊ8 οαϑίοη ζαϑιῖω ἰμδιθϑδᾶ 
οἵ δυϑέαγυέ, ὙΥ ΠΪΟΝ ὑοῦ ἃ ΘΧροδ5. δούπδ! ν τυ ἱὑπουὺὺ Τοίουθ ποθ ἴο ΔΗΥ͂ 
ΒΙΡΡΟΒι[οη, δ ηα σοῦ] {πουοίογο ἀοιηδπηα τὸ οὐ μυϑῶδες. ΟἿ, 9918 

Κάμη. ὃ 41. Οδδ. 8. τῶν τε... «ἔσεσϑαι. Οὐμπβίγποῦ: σκοπεῖν τὸ 

σαφὲς (ἰδ ἐγ1}}) τῶν γενομένων (καὶ τὸ σαφὲς) τῶν μελλόντων ποτε 

αὖϑις κι τ. λ. Οἡ κατὰ τὸ ἀνϑρώπειον, α(οογ ἀΐηρ ἐο {6 οοτιγ86 97 ̓ πιηιαῦι 

αγοαΐν8, ὧν αἰ ἤπια, ργοδαδιὶἰέμ (ἀνπρωπείως), οἵ, Κ' ὃ 292. 11, 8. Ὁ. 
--- κρίνειν (50, τούτους ΤΟΙ τσ ἴο ὅσοι), 70. ἑλφην ἰο }ιφο, ἰδ {10 

« ᾽ ΝΥ 

ὡς ἐμοι 
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Βιιθ]οοῦ οὗ ἕξει (5. ὃ 169. 2). ὙΠῸ ργυόποῦῃ ἴο Ὀ6 ΒαΡὈ] 16 Π616 ΓΘΙΘΙΒ 
ῬΓΟΌΔΌΙΥ ἴο ΡΟ] 0841 τηθη, 0 Θπάθανον ἴο ϑοααΐτθ ἃ Κπον]θᾶρο οἵ 

{86 Ταΐατα ὈΥ {ΠπΠ6 βίπαγν οἱ {πὸ ραβί, ἃηα ἴο ΠΟΤῚ 5π0ἢ ἃ ΠΙΒΙΟΓΥ ἃ5 

{815 σοῦ] 6 Ῥγθδι  ΠΘΉΓ]Υ πἀβοῖα]. Αἴὔοι ἀρκούντως ἕξει, ῬΟΡΡΟ, 

τ ἢ ΒΟΥ ΓᾺ] ΟΥ̓ ΘΙ ΟΥΓ105, ΒΌΡΡ]Ι65. τούτοις ΟΥ αὐτοῖς ΤΟΥ Ιηρσ ἴο ὅσοι. 
Βαὺ ἴὖ ἰ5 ἔα Ὀϑίξοι. τι ὙΥ ΟΠ, ΗΠ δοῖς, Αὐ πο], πᾶ Β]οοπηδ,, ἴο ΒΌΡΡΙΥ͂ 
ἐμοί, ΥΒΙΘῊ 15 οτηϊἐοα αἰργίέαίι5 τοἰ πιοαϑέϊα σγαΐξία. κτῆμά τε--- 
ξύγκειται --- ξύγκειται ὡς κτῆμά τε ἐς ἀεί, ἐλιὲβ (1. 6. 1118 ΠΙΒΙΟΓΥ) 18 ὁ0ηι- 
»οϑβοᾶ αϑ αν ἘΥΕΒΙΑΒΤΙΝῸ ῬΟΒΒΈΒΒΙΟΝ. ἐς ἀεὶ τε Το ΟἿ οΪα 707) αγ6. 

ΒΙοοτηΐ. ἀγώνισμα, }᾽,726 ἐοηιροδιξίοη, ὦ ἐγίαϊ 9} ζὐέογανγῃ δὶ, 

ἘΘδΘΠ6Θ 15 ΠΘΓ6 ΒΕΡΡΟΒΘα ἴο θ6 δα δ]5ο ἰο Ἡθγοαοίαβ, θαῦ {π6 ἀοιθύ, 

γθοἢ ΠΟῪ ΠΔΠΡΒ ΟΥ̓ΟΙ {Π6 βίαίθιηθηΐ οὗ [μποῖϑη ἴῃ στϑαρθοῦ ἴὸ {18 

τϑοϊζαθίοπ αὖ ΟἸγτρὶα (Θ66 Ν. οἡ 1. 20. ὃ 8). πηαῖτο5. ΒΌΘἢ ἃ Τ ἴθ ο6 ἴῃ 

{Π15 ῬΊδοθ ἴο 8ὴ θα. οχίθηῦ πἀποθυίαϊῃ. Βοβίάθβ, [Πο86. οὐ 0105, ὙΠῸ 
8416. ΘΟΠΕΪΠΠΔΠν Βρυΐησ οὖ Τοίθγθηοθβ ἰοὸ Ἡογοαοίαβ οὗ {πΠ6 Κἰπα Π6ΓΘ 

Δθα ΡΥ ΟΌΒΙΥ ΓΘθυγθα ἴο, ΒΠΟῸ]α ΤΟΙ ΘΙ 6 {Παῦ 10 ἄοο5. ποὺ 844 ἰο 
[π6 ργαῖβα οἵ ΤΠ που 1465, ἰο τ ρυβθηῦ Πΐπ ἃ5. Πα Ὸ]ρηρ ἴῃ {Π|6858 

οογοεῦ Δπ4 μού Δ᾽] πβίοηβ, [πΠ6 ἀοβίσηιθα οὔ]θοῦ οὐ νυ μΐοῃ, τηπδῦ Πϑγθ 

Ῥθθη ἴο αἰβραγαρθ {π6 οὐ θα! ὈΠἰύν, πα ὑμπ8 ὉΠαθυ πη. {πΠ6 τοραΐαίοι 

οὗ 1ιῖβ σγοαῦ ργθάθοθϑθου 8η4 αἶγα] [ῸΓ ΟΟΙΪΠρ' 8668. ἐς τὸ παρα- 

χρῆμα ἀδποίο5. {Π6 οΟὈ]θοῦ ΟΥ Ῥτγροβθ οὗ ἀγώνισμα (Κ. ὃ 290. 2. 8. 8). 
ἀκούειν, 56. τινά. Οἔ 5. 222, 6. Τὴ βϑηζτηθηὐ οὗ {115 ρᾶβϑᾶρθ 

15. ΠΟΌΪΘ, ἃπᾷ νγουίῃν οἵ {Π6 τηϑῃ, ὙΠῸ ὈΥ͂ ΘΟΙΏΙΠΟΠ ΘΟηβοὴύ 15 50} 

βίγ θα ῬΕΙΝΟΕΡΒ ΗΙΒΤΟΒΙΟΟΕΥΜ. ΤῊ βαυρ]θοῦ οὗ ξύγκειται 158. ῥτο- 
ῬΟΙΙΥ αὐτὰ ἴο Ὀ6 ΒΕρΡρΡ]ϊοα ἔγομῃ ὠφελιμα αὐτά. 

ΟΗΑΡΤΕΗΝ ΧΑΧΙΤΙΙ. 

ΤῊ ἱπηροσίβπορ οὗἹὨ (ῃ 6 ῬοΙΟΡ ΟΠ ϑἴ8 ἢ ὙΥΔΓ 18 ασαΐη ἰπβίβίοα οτι, ὈΥ 8 Ὀσίθῦ σοι ρδτίβοη οὗἉ ὑ 

νγ τ 1πη6 Ῥουβίδη ΔΤ, ὙΠ ΟΝ. τγ 88 ΒΠουσα ἰο μᾶγ ὈΘΘη Ὀσοῦσηῦ ἰο ἃ Του δύο ἰπ ἔνγο 

56 8-ἢἥρῃιβ 5Πἃ 88 ΤἼΒΠΥ ΘΠΡΆΡΟΙη ἢ 8 ὈΥ͂ ἸΔη, Ὀπὺ {Π}18 ὙΥΔΥ Ὑγ85 ᾿δϑίϊηρ (8. 1): δηᾷ ἴῃ {ῃ9 

διηουηΐ οὗὨ ὈΙοοᾶ βῃθᾶ, [Π6 οαρίαγο οἵὗἉ οἰἐἴ68, [η6. οδηρο οὗἨ ἱπῃα δηΐ8 Ὁ {Π6 ὙΆΓ 8πᾷ 

[86 Δοοοτηρδην τη ΒοαἸ ΠΟ ΠΒ, νγὰ8. ΠΟΥ͂ΘῚ Θα 816 (8 2); ἴο τ ΒΊοἢ {πη 58 πγο 9 δα θᾶ τυμδῦ 

Ῥοΐοσο π8δὰ οπἱν Ὀθοπ μραγᾷ οὗ, υἱΖ. δαυί Πα ΠΆΚ68, ΘΟ] Ρ568 οὗἨ {116 8ὰπ, ἀγουρΐβ, Τϑ] 68, 

Ῥοβ!θηοθ, δπᾶ (πο ᾿Κ6 (8 8); [Π6 σαπβο8 οὗἉἩ [Π6 ὙὙ8Γ δ ἱπίτοἀμπορα 85 ποχύ οἱδί ηϊηρ᾽ δὖ- 

το π 0Π, ΘΙΠΟ Πρ ὙΥ ὨΪοἢ Π6 γογ 8 0]6 ΟΔΌ86 τῦ88. [86 ἴ6 8. ὙΠ Ὑγ Βῖοἢ. [6 ΤιΔορεθτη "δ η5 

τοραγᾷρα {πΠ6 στουίηρ ῬΟΥΤΟΙ οὗὨ [Π6 ΑὐΠμοηΐϑηβ, θαΐ [6 Οϑίθηβ᾽ Ὁ] 6. 9Π6 18 ἀοίδιϊθα ἴῃ {89 

Βδττδίοη ὙγΒ οὶ [9]1Ονγ8 (8 4, 6). 

1. Τῶν δὲ πρότερον. ΤῊΪ5. ΟΠαρύου, ΔΙ ΠΟῸΡῊ ὈΟΙοπρίησ ἴο {πΠ6 Ῥγθ- 

ἔδοθ, 15 ΤΏΟΓΟ ᾿τατη αἸδίο]γ ᾿ἱπ το ποίογΥ ἴο {Π|Ὸ ΠΙΒΙΟΓΥ ὙΥ ΒΪΟἢ. ΘΟΤΩΤΊΘΠΟΘΒ 
ἴῃ {0 ποχῦ ομδρίου, δυεῖν ναυμαχίαν, 1, 6. {π0 568-ἥρ 8 δὖ Ατίθ- 
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τη ϊβίαση ἈΠ ΘΑ]ατηΐβ. ΤῊΘ Ἰαηα ΘηραρΟΤη θη ΐ5 ὑγο 6 {Ππο56 δὺ Ῥυ]Ὸ πᾶ 

Ῥ]αἴθα. δυεῖν ἰ5 ἴῃ {π6 φοηϊίνο (Κ. ὃ 99. δ) Δηἃ ἀδρϑπαᾶβ οἢ. κρίσιν, 
λαα ἐξ5 ἀοοϊδίοη, 9 ἔιοο 8βοω- ἠδ τες γοιιγνα, ἐΐ8 ἀφοίβίοη, ἔπι ἕιοο 8οω- 8. 
Ῥορρο, Πδδοῖς, ἀπ ΘΟΟ]16ν γϑϑᾶ δυοῖν, Ὀπὺ [π6 τοδαϊηρ οὗ ὉΙΠοΥ 15 
ΒΙΡΡονυίθα ὈῪ ὑπᾶὺ οὗ ΒθΚΚορ, Αὐπο]ᾷ, οἷο. δῃᾶ ὈΥ {Π6. ϑαϊμου ἐν α150 
οὗ αἰτηοδῦ 411 τπ9 ΜΒ. τοῦτου... -«προὔβη: Α ναιϊοᾷ ἴοττῃ οἵ 

ΘΧΡΙΘββίοη [Ὁ ὁ πόλεμος (. 6. ὕπ6 ῬΡΟΙΟΡοΠΗθβίδῃ γ 78) προὔβη ἐς μέγα 

μῆκος, οΥ (ἢ ΒΙοοΙη .) τούτου δὲ τοῦ πολέμου (τὸ) μῆκος (ἐς) μέγα 

προὔβη. ξυνηνέχϑη γενέσϑαι, λαρροηοά ἐο ὅδ τες δεγοίί. ἕτερα 

ΤΟΙΟΓΒ 0 παθήματα ἴο ὈΘ τηρης8}}Υ ΒῸΡΡ] 164. ἴτομὰ 0Π6. ῬΓΘοθαϊηρ' Τη61η- 

θΘΓ. ἐν ἴσῳ χρόνῳ, 1. 6. ἰπ ὑυνοπΐγ-ΒΘΥ ἢ Ὑ68Γ8. 
ῷ. οὔτε γὰρ... «ἦρημώϑησαν. Τὴ6 ΒΘῃ πηθηῦ 18. 88 ὑποιρῇ ἰΐ δᾶ 

Ῥθθη υυγιτθη : πλεῖσται γὰρ πόλεις ἐν τῷδε τῷ πολέμῳ ληφϑεῖσαι ἦρη- 

μώϑησαν (1067}6 ἑωΐοη, απ πιαᾶθ ἀοβοίαίο. Ἰθυϊῦ. ὃ 144. Ν. 7 ὁπ4), Βῖποθ 
{Π6 οομβίνποῦοη 15. οοη ϊππθα ἢ αἱ μὲν---αἱ δὲ---εἰσὶ δὲ αἵ, ὙὙΠΘΓΡΘΣΒ 

{Π6 νοῦ β 85. ὑΠ6Ὺ ΠΟῪ βίϑπα νου] σϑασπὶνο ἰὼ 6 [Ὁ]]ονσοα Ὀγ οὔτε 

ὑπὸ βαρβάρων, οὐδὲ ὑπὸ σφῶν, οἷο. ὙΠ ποραῦϊνο ἔθου τη ρῖνθη ὈῪ οὔτε 

γὰρ πόλεις τοσαίδε, 8.45. γγπ0}}) ἰο {Π6 υἱνϑοῖιυ 8Π4 βίγθηρὶῃ οὐἨ {Π|8 

Ῥϑββᾶσθ. ὙΠ ἠρημώϑησαν ὙΥΘ ΤΊΔΥ ΤΠ ΠΥ ΒΌΡΡΙΥ πρότερον ἐν ἴσῳ 

χρόνῳ. ὑπὸ βαρβάρων. ῬοίογΘΠοΘ 18 ῃδὰ ἴο Μγοδίθβββ Οὗ ὙΠ. 

90. ὑπὸ σφῶν αὐτῶν ἀντιπολεμούντων. Ῥ]αία (1Π|. 68) «πᾶ 

Τῆγτοϑ (ΕΥ̓. δ7) ἃγθ ΒΡ ροβϑα ἤθγθ ἴο Ὀ6 τηϑᾶηῦ. Ηδβοκ ἱποϊπᾶθβ 1} 

{π656 ΜυΏ]Θηο, Ὀαῦ 4. τϑίουθηοο ἴο 1Π1. ὅ0, νν}}} βῃῃουν ὑπαῦ {ῃ6 ὑγ8}}8 
ΟὨΪΥ οὗ Ὁπαὖ ΟἾΌΥ ὑγθ 6 ἀθιηο] ]Βη 64, [πΠ6 οἱἵγν θθὶπρ βανϑα ἔτΌτα ἀθβίσθο- 

ἰΐοῃ ὈΥ Ππ Γϑοοηβι ἀου ύϊομ 8 η4 το]θοίΐοη οὔ ἃ νοΐϑ ἴο ἀθβίγου 1, ὑυῃῖο 

μδᾶ Ῥθθὴ ραβϑϑᾶ Ὀγ {πὸ Αὐμθηΐδη ἈΒΒΘ ΠΥ ἢ {Πθ6 Ῥγθοθαϊηρ' ἢν (οὗ 

ΠῚ. 49). καὶ οἰκήτορας μετέβαλον (80. ἐν τούτῳ τῷ πολέμῳ), 

εἰιαγιοί ἐπιαδιξαγυίβ φυθη, ἴ. 6. μδἃᾷ {πθὶν ἱππϑὈϊ αηβ ἀγῖνθη ἄντα ἴο 
ΤΩΔΪΚΘ ΤΌΟΙῚ ἴῸ οὔμθυβ. ΤῊΘ οἰ[]65 6 ΓΘ σοΐϑυτθα ἴο ἃγὸ ἄρίηδ (11. 27), 
Ῥοι[ᾶφα (11. 70), βοῖο (Υ΄. 82), δα Με] (Υ. 118). φυγαί, δαγυῦδἢ- 

ηιοηυΐ8. ὁ μὲν---ὁ δέ, ρωγεῃ---ρανγεϊ. διὰ τὸ στασιάζειν, ον 

αοοοιιγιέ 97 8εαἰέίοη. ἩδδΟΙ ἐπ] Κ8 {Ππῶῦ γϑίθυθη 9 15. δα ἴῃ {Π15. ΡΙ80Θ 
τηοϑὺ Θϑρθοῖα!]ν το {πὸ ΟΟΤΟ  θδη8. ῬΌΡΡΟ ἴῃ ΠΪβ ποίθϑ οὴ {η6 βομο 

ααὐᾷπ [πΠ6 Αγρῖνοβ (Υ᾽. 82), πο βαιιδηβ (ὙΠ. 291. 18),, οὐ 811]. 
8. ἀκοῇ, ὃψ τερον, ῖβδ ἤθῦθ Ορροβρᾷ ἰο ἔργῳ, ἐπ 7αεί. 

ἄπιστα κατέστη, ϑεοωηιθ ποῦ ἱπογοα δῖ --ς- ὁραϑο ἰο ὅδ ἱπογοαίϑϊε. 

σεισμῶν τε πέρι, ὑοίδ, α8 ἐξέ γοϑροοίβ (Κ. ὃ 296. 8,1. ὃ. 8) φαγἐλᾳιαῖοβ. 

ἅμα----καί, αὐ οπο6---αγ, γῆς 065 ποῦ ΠοΙῸ τηθϑῃ ἐπ ΒαὈΪὑ- 
ΔΌΪΘ ροθο, ἴο τ, ἃ5. ΒΙοουηῖ, ᾿π8.}} Τϑυη νυ κβ, ὑμαῦ βθηβο ὑγο ἃ τϑα πὶ Ὁ 

186 ΔΥΌ ο]9, θαὺ [Ὁ Βίρη ῆθβ ἰαγι, ἐογγ ον, μα ἐπὶ πλεῖστον μέρος γῆς 
---ἐπέσχον, οὐοιρίοα ὦ Ὁ6} ἡ} διεἐθηϑῖυθ ἐδ 7} 1 :07.} τς 1062)6 Ὁ6 7} ΘΡἐθγηϑύυοῖ 

»»»υαϊοηί. ἐκλείψεις, 50. κατέστησαν ἴϊΌΤΩ κατέστη ΒΡ, ὑγϊοῦ- 

᾽ 
ουκ 



παρ, ΧΧΙΠ.] ΝΟΤΈΒ. 991 

Π685 ΟΥ̓ οοπδβίχιοίίο υγου]α Πᾶν ταῦθα ἐκλειψέων, Ὀπὺ ἰῤ 15 ναυὶθα 
ἃ8 ὉΒΟῸΠΡῊ σεισμοί τε δα ρΡγΘορααᾶ. πυκνότεραι. . « «μνημονευόμενα, 

φ 1076 7γεφιιογιέ ἐΐαη, τοὐλαΐ παά ὅθοη, γϑηιοηυδογθα 7γοην 707)167'" ἐϊηι68. 

παρὰ ὮδΓΘ ἀοποίθβ 7) δοηιραγίδον, εὐ, (Κ΄. ὃ 298. 11. 8. α), ἃπα παρὰ 

τὰ μνημονευόμενα --- τῶν μνημονευομένων (1π ἀθροπάθηοθ. Οἢ πυκνότεραι) 

ΟΠΪΥ͂ ΤΟ ΠΟΤ ᾿πύθηβῖνο. αὐχμοί. Βεροαῦ ξυνέ- 

βησαν. ἔστι παρ᾽ οἷς --- παρ᾽ ἐνίος. Κ΄. 8 381. Β. 4. ῬΔΓΟΙΥ 15. ἃ 
γγοΓα Ρ]δοθα Ὀούνγθθη ἔστιν ἴῃ {118 πδθ δηα 15 το] αἴϊνο, δηα {Π6ῃ 10 15 
ἃ ῬΙΓΘΡΟΒΙ ΠΟΙ. ἀπ᾽ αὐτῶν, ἰ. 6. αὐχμῶν. ΤὴΘ Θομηθούϊοη Ὀθύνγθοῃ 

αἀνουρηῦ ἃπα [αταϊηθ 15 γΘῪ ΟὈνίουβ. 830. οἱ {πΠ6 ἰὈοὐβίορῃβ οἵ ϑιηΐπο 

ΤΌ] ῬΡοϑΌ]θποο, πα ἤρποθ ὑπ. οοππηροίίοη οὗ λιμὸς ἃπα λοιμὸς 50 

ΘΟΠΊΙΠΟΠ 88 ἴο ὈΘ Δ]τηοϑῦ Ρουθ Ϊ41. ΟἿ, Μαίι. 24: 7. καὶ, ἦτ οἷοι 

νόσος, απα ἐλπαΐ τολίολ, ργοαπιιοοα, ἐλ 6. πιοδέ (οὐχ ἥκιστα, ἃ, Ἰἰϊοΐθ5. 8360 
Ν. οἱ 1. 8. ὃ 1) ἀαηιαγθ απ ἀοϑέγομοι ὦ σογηδίἀεγαδίο ραν (μέρος τι), 
ἐλ ρμοδἐϊογυξταί αἀἴδοαϑο. ὥϑοτηθ ΟΥἹΤ105 τ ον μέρος ἴο ἐοΥΡΊΓΟΓΎ ἃ πα 5ὰ}- 

ῬῚΣ γῆς, ἰ. 6. ᾿Αττικῆς. ΟΥ̓́ΠΟΥΒ {δ ηβ]αίθ: αὐώ ἐΐ8 5δλα} 6 97 ἀοδέγιοίϊοηι. 
Ι οομοῦγ ἴῃ {Π6 [Ὁ] ονγίησ ποίθ οὗ ΑΥὐΠΟ]α, ἴῃ νοῦ. ΠΘ Βα βίη 18} 
[Ό]]Ονν5 ἀΟοΠ]οῦ: ὙἼΠ6 του μέρος ΒΘ6Π18 ἴο ᾿ΠΊΡΙΥ̓ ΤΠΟΓ6 [ἢ8η ὦ ρα»έ, 

[0 811 {η8. οἴμοι νἱβιἐαῦϊοηθ Πα ἀρβϑίγογθα ἃ ρᾶρῦ οἵ {η6. βϑορὶθ. 10 

ΔΡΡΘΔΙΒ ἴο 5 ἘΠ 50 ἸΓρΘ ἃ Ῥᾶγύ 85. ΒΘ ΠΒΊΌ]Υ ἴὸ δῇδοῦ {Π6 σΣΠ0]6 ὈΥ 105 
ΔΌΒΘΠΟΘ; ὦ }γὴορογ  ΐοτι ΟΥ ϑιεθδέαγηεοο μα» φ᾽ ἐλ τολοῖο παΐξίοη. ΤῊὰΒ 

Αἰ5δὸ ἰἴὖ ἰβ ἀβθα ὙΠ]. 80.) ἡ λοιμώδης νόσος (ΒίΓΟΠΡΟΙ Π8Π ὁ λοιμὸς) 

ἴδκοϑ π6 ἃυύ1016 Ῥθοδπβθ ἰῦ 18 ϑροχϑρϑίϊοδὶ οὗ ἡ... . .φϑείρασα, ὙΓΠΘΙΘ 

{86 ἀυίϊο]6 οουἹα ποῦ Ὀ6 αἰβρθηβθα ὑνιῃ. 

ποῦ ρΡΙθοπαβίϊο Ραῦ ΒΙρΉΪν ᾿πίθηβῖνθ. 

4. ΤῊ Πἰβύουϊδπ πον ὈΘρη5 ἴο ἀθί81}} {Π6 οδιιβθ8 οὗ {Π6 νγᾶγ. ἤρ- 

ξαντο---αὐτοῦ. ὃ. ὃ 189. λύσαντες, τολόγν ἐλεψ λααὰ ὑγοΐθη. 866 

Ν. οῃ πολεμοῦντες, 1. 18. ὃ 6. Εὐβοίας ἅλωσιν ὉΥῚ ἴῃ6 ΑΥὐΠΘΠίδη5 

ὉΠΟΙ ῬΘΙΊΟ]68. 
δ. διότι, τοῦ, τρἤθγ 6 707. προέγραψα πρῶτον 8 ΔΡΡΑΙΘΗΠΥ 

Ῥ]θοηϑβέϊο, αὖ ἴῃ ὑσατῃ ΒΊΡΉΪΥ οι ρίϊο. τὰς διαφορὰς ὙΠΙΟΙ Ἰορα 
ἴο [86 νγϑῦ. τοῦ μή τινα ζητῆσαί ποτε, ὅν ογ(ο)" ἐλπαξ (ὃ. δὲ 229. 

Ὡ:. 194. 1) πὸ 9η6 νᾶ 6067" ἱηιηι»6. 

θ. πρόφασιν, ὁατι86, οοοαβίοη, ΟΡΡοΒοα ἴο αἰτίαι, ἀρραγθγυέ δαλι868, 

οϑἰογηϑίδίο γϑαβοσβ. ΤΉΘθΘ ου 58. τηϊρῦ νγ6}} ἢᾶνθ ομδηρσθα Ρ]Δο68, ἃ5 

Ῥοΐἢ δῖ θιηρὶογοᾶ ουὖὐ οὗ {ποὶν τπιϑαδὶ βισηϊβοιίίοη. πρόφασιν 18. {80 

Β]θοῦ οἵ εἶναι πιπαογβίοοῦ, [μ6 ῥῬγοαϊοαΐθ οἵ Ὑγ]0 ἢ 18 τοὺς ᾿Αϑηναίους 
---᾽σἀναγκάσαι (ΞΞ- τὸ τοὺς ᾿Αϑηναίους ἀναγκάσαι. ΟΥ. ΜΌ, ὃ ὅ42. Οὗϑδ. 1. α). 

γιγνομένους, ϑοοαιι86 ἐμοῳ ᾿αά ϑεοοηιθ. ὅθ Ν, οῃ. ὦν, 1. 9. ὃ 4. 

ἐς τὸ φανερὸν λεγόμεναι---ἑκατέρων, ορεηῖΐῃψ αἰϊογοώ ὃψ Φαοῖ, γραρέῳ. 

ον {πὸ σϑηϊίῖνο, οἵ, {915 Καμη. ὃ 488. Οὗ. 4. ἀφ᾽ ὧν, οτὰ ἀὐδοσιηνῦ 

47 υδίολι. 

» Ἂ ΌΤΑΝ 
εκ ΞΞ απο. 

μετά, ἅμα, ἃ ἕυν- 86 



μ»" ΝΟΤΕΞΒ. [Βοοκ 1. 

ΟΗΑΡΤΕΙᾺΒΒ ΧΧΙΥ.--Τ ΧΎΊἹ. 

Ὕ76 δ΄ πον ἰο δηΐθι" ΠΡΟῚ {μ6 βίον υ οἵ {πὸ σχαν, μοῦ ΤΉοΥ 1468 
Βῆονβ ἴο μανθ δυο α]Υ τἴβθη οαῦ οὗ [Π6 οοηΐοβῦ Ὀθῦνγθοπ. {π6 ΟΟυἹΠἸΔη8 

ἀπ (ΤΟΥ ΘΔ η5 (Πα ρ8. 24-ὅ5), ἀηᾷ {Π6 αϑαὶν αὖ Ῥοίϊἀα (μα ρβ. δ0--θ66). 
ΤΙ ΐβ ρου το τοΔῪ 6 τοραν θα, ὑποροίουθ, ἰὰ 118 τοϊαίϊοπ ἴο {Π6 πιαΐῃ μἰϑίον, 

85 ἃ ἀοία!! οὗ {πὸ ρυθίθηοα οατιβθ8 οἵ {Π18 Ἰοπρ' ῃ ταϊποῦβ γᾶ}. Τῦ 15. Ἴν6}} 

σου {πὸ Ρϑυσβ8] οὗ {Ππ8 βύμθηΐ, ἃ8. Ἰαυίπρ Οροπ ἴῃ ἃ πηοϑῦ 10] ΤΠΔΠΠ6)", ἡ 

{π6 σϑηΐαβ δα ῬΟ]]ΟΥ͂ οἵ ἴΠ6 βίαϊββ ὑθρυθβθηίπηρ; {Ππ6 ὕνγο ρυθδῦ ἔἕοντηβ οἵ σου- 

ΘΓηταδηΐ, δι Ἰἰβίοονα 168] ἀπ ἄριηοον αἴθ], ὙΥ ΒΘ ὑγορθ ἀθοαῦ ἴο Θησασα ἴῃ 8 
τηϊσὐν ἀπᾷ ἤπ8] βίσασρ]ο ἴον ὉΠ6 πιαβίθυυ. 10 Βῃου]ᾶ Ὀ6 νραν θα 88 ἃ Ὀθᾶ- 
φοὰ Πρ οὗ [μ6 ραβδί, βου υΐπρ' ἴο ὑγᾶῖπ ἀσαϊηϑῦ {Π6 ταοϑῦ ἀἰβίδη ΔΡΡΡΌΔΟΝ 
ονγαυ 5 οἶν ἢ} τγαν, ἀμ Βῃουσίπρ ἰο γμαῦ οχίθπὺ {Π6 Ρββίοηβ. οἵ πιθπ Ὑ}}}] 
ΘΔΡΡΥ͂ ἔῃθ πη, δ ΠΟῪ ΤΌΪΠΟΙΒ ἘΠ ν᾽ τη ΒΈ168, ὙΓΉΘῃ, ΟΥ̓ΘΙ]οΟΚίηρ {π6 πο] αν 

οἵ [886 “ἼΟ]6, {Π6 Υ 566 }]ς ἴο ἀσσγαπαϊζο πα τηδκο ΡΟ ΘΕᾺ] ὁπ 6 βίαϊθ ἀροπ {86 
γυΐηθ. οἵ οἴμοιθ, ὙΤΠ6 γϑδᾶθι 7} ἢπᾶ τηθοῖμ ὑπαῦ 18. ΓΤ ρυΘμΘμ81 016. πὶ ἐμ 9 
Αἰμδηίΐδη ᾿ἴπ6 οἵ οοπαποῦ, γοῦ ποὺ τὰονϑ {πδη ἴῃ ὑΠπᾶὺ οὗ {πὸ Τιορ ιμοΠἰΔΠ8, 

ὙΠῸ, 1 ἃ 0] «ηα 861 Η8}} Ῥο]ογ, ὑγ 808 αἰγαΐησ ὖ ῬΟΎΤΘΙ ποῦ 1688 ΘΕΘΘΙ͂ 

ἔμπαπ ὑποῖν" τιον α δοῦϊνο ἀπᾷ δχοι [8 16. τῖναὶβ. Α συδβρίπρ ἀπ ονθυ θα ῖηρ; 
βρὶυἱῦ μαᾶ ἰακθη ροββδββίοθ οἵ ῬΟΐΙ βίαίθβ, ἀπᾶθι ἀἰβονθπί ἕουπη8, 0 ἰβ ἔστ, 
Ῥαῦ δα Δ} ῥουπίοίουβ ὕο {πὶ οὐγα θϑδϑὺ ἰπίθυθδίβ ἀπ {μόδα οἵ ἀνθ ἴὰ 

ΘΘΠΘ[Ά]. 

ΟΗΠΑΡΤΕᾺΒ ΧΧιν. 

ἘΡ᾿ἄδιπηαβ, {πη δἰ πδίϊοπ (8 1), ἀπ Το πη ἄο18 (8 2), πὰ στον (δ 8) οὗ τυ Β1ο ἢ. ΔγΘ ἀοβου! 6, 

μδᾶ Ῥϑοοπιθ δρίξαϊοα ὈΥ ἱπίογηδὶ αἰ ββθηβίοηβ. (8 4); {Π|0 σϑβαϊῦ οἵ νυ ἴον. πναϑ, ὑΠπαῦ 1Π6 

ΘΟΙΉΤΠΟΝ ῬΘΟΡΙΘ Ὀδηἰβμοα {Πο86 ἐπ Εἰ σΗΟΓ 1τξ0, νμῸ ἀρ’ νΥἵΠἢ {πὸ ῬΑΥΡΑΥΙΔΠ8, οαγτοα 

ΟΠ ὙΆΓ ὈΥ Ιαπᾷ δᾶ ὈΥ 8568 ἀδηϊηδῦ {πΠ6 ῬδτΕΥ τ μον δα ΘΧΡΘΙ θα {πθ πὶ (δ ὅ) ; ἴῃ οΟηδο- 

ἄπθποο οὗ υυμΐοἢ, 06 οἰτἴΖθ 8 δοπῦ ἕο ΟΟτουτα ἐμοὶ Γ Ῥαγοηΐῦ οἰΐν [0Γ δἱὰ (δ ὁ); Ὀπὺ ζα]Π]ρᾷ 

πῃ οὈἰαϊπίπρ ἰξ (8 1). 

1. Ἐπίδαμνος. ρίἀαηιητιδ, αἰθουγανβ "0416 Ῥυυτδομίπμι ἀπά 
ΠΟ Πα͵ΆΖΖΟ, 18 βαϊᾷ ὈῪ Εβο. ΟἸγοη. ἴο μᾶνθ Ῥθ6η ἴουπαρα 188 

γΘδΓ5 Ὀοίοτο 618. ἐν δεξιᾷ... κόλπον, ογ, ἐδι6 γίρσηι! ἐο ὁπ βαϊἰης 

(Κ. ξ 284. 10. «; 5. δ 301. 4) ἑηΐο ἐλ ]ογυΐανν σι. ΤΥ ᾿Ιόνιας κόλπος 

15. ποῦ τηρϑηῦ {Π| Τομΐδπι 568, Ὀὰὺ {πὸ βουςμουη ρᾶτῦ οὗ {Ππᾶῦ Ρονύϊο οἵ ἵύ, 

ὙΥΒΙΟἢ τγῶ8 δἰθυ σαν 5. οα]6α {πὸ Δ αυϊαίϊο, προσοικοῦσι, δογ 6) (ὦ 
οτι, ἄισοῖξ πθαν ἴο. ὙΠΟ δοοιιβαίίνο τυ] 0}. ΠΌ]]Ονν 5 {Π15 νοῦ}, ἀθροηαβ οα 

{πὸ ρῥγθροβιθοη. Ταυλάντιοι. ΝΜ ΊΠ]οΥ Ῥ]αοθθ {π6 ΤΑΙ] ηΓ ποτὶ 



ἀπ ἔχιν} ΝΟΤΈΕΒ. φο8 

οἵ Ἐρίδατηπιβ, θας ΒΙοοτα, οοπίθηᾶθ ὑπαῦ {πὶ ΘΟΙΠΕΓΥ ΙΔῪ Ὀθύνγθθῃ 

ἙἘρ᾽ἀδτηπτβ ἀπ ΑΡο]]οηΐἃ. 
ῷ. τῶν ἀφ᾽ Ἡρακλέους, 47 ἐλ6 γοβέογ τῳ 477 Πθγοιιῖθ8. Τῦ ὙΓ88 πιβα8] 

ἴο Βο]ϑοῦ [π6 οἰκί βίβ, ὙΠΘ ἢ. ΠΘῪ ΟΟ]ΟὨΐ65 ὑγο 6 Ῥ]δη θα, ἔροτα [86 ἀἰδεϊη- 
συϊθῃοα Ἡογβο]οἱ ἃ ἔδυ} 1]1165, νυ ΠΙΟ᾿ σοῦ Του πα ἴῃ 81} [Π6 Τονΐδῃ οἰΓ168. 
Οὐ ατοῦθ᾽β Ηἰβέ. ἄσϑθοο 11. Ρ. 479. ἐκ τῆς μητροπόλεως, ἷ. 6. ἔΌΤα 
ΟοΥπίῃ, πο νγὰβ ὕπ6 τηούῃον ΟἷΤΥ οἵ ΟὍΥΟΥΤϑ. κατακληϑείς, 

δοίη οαἰϊφα ἴο {Ππ15 οὔ οΘ. 
4. στασιάσαντες δὲ ἐν ἀλλήλοις κ- τ λ. ΤΟΙ 8ΔΓΘ ὕνχο τηοθ5 οὗἉ 

ἐγ ῃβ] αὐ ϊηρ Π15 ρῬαββᾶρθ, δΟοΟΓἸηρ ἃ5 ἐφϑάρησαν 15 [Δ ΚΘ η ἢ στασιά- 

σαντες δὲ ἐν ἀλλήλοις (ἐλον 1067}6 τοφωϊογιθ ὃν ἐγιοϑέϊηιο αϊδβοογα), οὐ ΥἸΕ]ι 

ἀπὸ πολέμου τινὸς (δ ὦ εογ αωΐη, ̓ σαγ). ὙΠῸ ΤΟγΤηΘ ὑγΓ8Π5] αὐ! οη, νυ ΒΙ ἢ 
ΤΠ ΚοΒ ἀπὸ (-Ξ ἐξ) πολέμου {π6 Βοι 06. ΟΥ οδοδβίοῃ οἵ {6 ἰηΐθϑίϊηθ 

τοῦ Ὁ 165, 15 ἀοίο παρᾶ Ὁγ Ηδδοῖς, (6 116ι, πα ΑὙΠΟΙά ; {Π6 Ἰαἰίθι,, συμ ἢ 
ΤΟραΡ5. ἀπὸ (Ξ-Ξ ὑπὸ) πολέμου ἃ5 {πΠ6 ἱπηπηοαϊαίθ οαπβο οὐ ὉΠ Ὀοίηρ 

Ταπορᾶ ἴῃ Πα 6 ΓΒ, 15 δἀορίθα ῬῪ Ῥορρο, Βοκκον, Κσρ., ΒΙοοτηῆ, οΐο. 

Α φοιητηδ 5 Ρ]δορα αἴξ βαρβάρων ὈΥ {Π|056 Ὑ7|0Ὸ τηδἰ ηὐαίπ {Π|6 ΤΟΥ ΤΠΘΙ 

᾿ηἐουργθίαἑϊοη. 1 8τὴ ἱποιηθα ἰο ϑαορῦ {Π6 βθοοπᾷ ὑγϑηβιαίϊοη, 85. 80- 

ον Ἰηρ Ὀϑέξθι" νυ ἱτΠἢ {π6 βἰσηϊΠοδίίοη οἵ ἀπό, Ὑυ μῖο ἢ βία ϑ πη ἢ ΤΠΟΥΘ 

ΘΟΙΠΙΠΟΗΪΥ [Ὁ ὑπὸ ἐΠδῃ ΤῸ ἐξ, αὐ ἴον, ἃ τν 11: [16 σΌΠ ΘΓ] βθη86 οὔ {Π0 
Ῥδβθᾶρο, βίποθ ᾿πίθϑυπθ ὈΓΟΙ]5 νου] 6 ΠἸΙΚΟΙΥ ἴο ἴα Ρ]αοο υἱΠποὰὺ {πῃ 6 

ΟΟΟΔΒΙΟΠ οὗ 8. ῬΑ ΑΓΔ ἢ ὙΥ81, ΘΒΘΡΘΟΙΔΠν 85. {Π|18. ΘΟΙΟΠΥ͂ νγ88 ΘΟΙΠΡΟΒΘαᾶ 

ΟΥ̓ ΒΘΌΌΠΘΥ 5 ἔρΟτη ὕνγο βίαῦοβ ὑπαῦὺ Πα Ἰοπρ αἰβαστοθᾶ. Βαῦ αἴδον Ὀθίηρ 
θα ΚοηΘα ὈῪ {Π|656 ᾿πίθυ δ] ἴθιιᾶβ, υγμδῦ τόσο πϑίαγα! {Π8ῃ {παῦ {Π|0 

ΒΑΡθαν 85 (1. 6. [Π6 Τα] η}1) 5Ποα]4 δἰίδοῖς {Πθιη, ἀπᾷ {παὺ ἴοο τ ν ἢ 

ΒΌΘΟΘΒΒ ἔ ὡς λέγεται 5 ἴο θ6 [Δ Κοη τ 10} {πΠ6 Ργθοθαϊπρ ὑγο 8. 

ὃ. τὰ δὲ τελευταῖα, αὐ ἰαϑέ. ἸΤζ. 8 218, Η. 1. βοπιθ οΥἾ[108 (48. ΘΟΘ]]6. 
ἴῃ Π15 Πγβύ δα! 10}}) Ἰπ ογργοί, ἃ5 Ὁπουρἢ ᾿ὖ ὑσογο πε ἐῦθῃ τὰ δὲ τελευταῖα 
ἦν, ὅτι πρὸ τοῦδε τοῦ πολέμου ([. 6. {πΠ6 ῬΟΙΟΡΟΠΠΟΒΙ8η) ὁ δῆμος αὐτῶν. 

'τοὺς δυνατούς, ““ ορίϊηιαΐο8." Βοίαπς. “ὙΠΘΓΘ νγᾶθ ΠΘΓΘ ἰδ ΒΘΘΙΏΒ, 
8.5. Ὑ76]] ἃ5 θἰβθύνῃθιθ, ἐμαῦ οοπίοϑῦ θϑύνγθθη {Π6 οἱ ἔχοντες πᾷ {Π6 οἱ 
οὐκ ἔχοντες, ἴΠ6 λαυδ-βοηιοίηησα ἀτια {π6 λαυο-ποί)ἴη δ, νυ ῖο Ἠδ5 

ΒΑΓΑΒΒΘΩ͂, ΤΠΟΤΙΘ ΟΥ᾽ 1655, ΘΥ̓ΘΙῪ πϑύϊοη ἐπαὺ μ88 ἃυυϊ νᾶ δῦ δΔηγ Ποὶσ]ιῦ οἵ 

οἰ] ζαύϊομ, Δ Πα ΒΘΘΙη8. ΡΥ ΟΠ] ΑΥ ἴο Ἰηἴοϑῦ ο] ἃ ἀπα ΒΟ ΚΊῪ ἱπμαθϊ ρα 
σΟπ 1165." ΒΙοοτηΐ. ἀπελθόντες ἴτο ΕΡΙἀδιηπιβ ἰοὸ {π6 Ῥδν- 

ῬΑΓΔΠ5. τοὺς ἐν τῇ πόλει, ἰδο86 ἦγ ἐδ6 οεὐΐψ --Ξ- ἴμ6 οἰ ἴΖοπ8. οὗὨ 

ἘΡ᾿ἀατηητ8. 
θ. Τὴ ονοηίβ ΠθΘ ΒΡΌΟΚΘη οὗὨ [ο0}]Κ Ρ]δοθ ἃ. ο. 48δ. ΟἸγταρ. 86. 1. 
οἷ. «ὄντες, ἐΐο86 το7.0 10676 (566. Ν΄. οἢ ὄντες, 1. 8. ὃ 1) ἐπ ἐδ οἱέγ, 

ἴῃ οοπ γ αἰδυϊποίϊοπ ἰο {Πο86 ὙΠῸ Πα Ῥθ6η οχρο]]ϑᾶ. ὡς μητρό- 

πολιν οὖσαν, ἱηπαϑβηνιοῖ, α8 ἐξ τοα8 (σ6Θ6. Ν', ὁ 1. 9. ὃ 4 6η4) ἐλοῖγ" ραγϑηΐξ 
οἵέψ. μὴ σφᾶς περιορᾶν φϑειρομένους, ποΐ ἐο ἴοοῖ; οτυ απ 866 ἐλόηι 
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δοηῖα ἕο γι. ΟἿ, 1λ146}1] ἀπᾶ βοοίῦ δὰ νου. περιοράω. ὅ860 4150 ΝΜ. 
ὃ δδ0. τοὺς φεύγοντας, ἐλ6 θαὐϊ68, ΟΥ ῬΘΙΏΔΡΒ Ὀθύθου ἐΐ6 2967,80}8 

αὐοοιιϑοαῖ, τι πνμὸ πα ἀνοϊάρα {141 Ὀγ ΠΙρ. ταῦτα---ἐδέοντο. [πὰ 

{π6 βθῆβθ οὗ ἐο γεφιιοδί, δεῖσθαι ἴἅΚο5. ὕπ6 δοουβαίγθ οἵ ὑπθ {ῃϊηρ. 

Οἵ, 5615 Κύμη. 8 629. Οὗδ. 1. καϑεζόμενοι ἐς τὸ ἩἫραῖον (η, ἐλ 

ἐθηυρῖ6 97 «Πιώιο)ὺ ὉΥ οοπδβίχποιο ῬυοσπαΠ8. (506. Ν. οἡ 1. 18, ὃ 2) ἴον 

ἐλθόντες ἐς τὸ Ἡραῖον καϑέζοντο ἐν αὐτῷ. ἱκετείαν οὐκ ἐδέξαντο 

ῬΓΟΌΔΌΙΥ Ὀθοδιιθθ {π6 βονθιπιηθηὺ οὗ Ἐρ᾿ ἀδπηη τ Ὑγ88 ΠΟῪ ἀοπιοοΓαίϊ- 
08], ὑγΒ116 ὑπαῦ οὔ [π9 ΟὈΤΟΥ ΓΘ 5 Ὑγ85 8. ΒῦοΟΥ 108], 

ΟῊΗΑΡΤῈΒΝΪ ΧΧΥ. 

ΤῊ ἘΡ᾿ατηπΐδη8 ἰπ ἐμ ὶγ ΡΟΥΡΙ χα Υ Θοηβα] (μ6 Τ᾽ ΟΙΡ ΗΟ ΟΥΔΟΪ6, τυ μ θέ Γ᾽ ἘΠΟΥ͂ 5181] ἀο] νοι 

ἘΡ ὑποῖτ οἷτν ἴο 1Π6 Οου π 8 Π85, ἀπ Βανὶηρ τϑοοϊν ϑα δὴ ΔΓ πηδεϊν 6 ΓΟΒΡΟΊΒ6 (8 1), ἀθραγὲ 

ἴο Οὐ πίῃ πᾶ οπίγοαῦ αἱᾶ (8. 2); [Π18 [Π6 ΟΟΥ [ἢ] Π5 Ῥτοτηἶβα ἴο σταπί, ὈΟΉ Οἢ {Π6 ΒΟΌΓΘ 

ΟΥ̓͂ ἠιδίϊοθ. ἀπ ἰῃτγοῦϑῖ Παϊγοα ἴο {πὸ ΟὈτουτθθδῃ8 (8 8); ὙΠΟ Πδίτοα ἅτόβο ἔγοπν Π6 

᾿πβοϊθπὺ ὑγθαϊμηθπῦ ΠΟΥ δα ΘΧρουϊοπορα ἤτοπὶ {Πθῖὴ ἱπ {ΠΕῚΓ ΘΟΙΌΠΙᾺΙ το]αίϊοηβ, {1Π|6 

ΟὐτΟν ΓδΠ8 Ὀοΐπρ ρα δα ἀρ ὈῪ ὑπο ῖγ ΠΑΥΆ] ΒῸΡ ΓΙ ου ὑγ, δπα Ὀθοδιιδο ὉΠ 6ῖγ ἰ816 μδὰ ὁπ08 

Ῥοθη ἱππδὈϊτοα Ὀν {πΠ6 ῬΠ: ΔοΙΔΠ85 (ὃ 4). 

1. γνόντες---οὖσαν, “ποιοίη ἐπαΐ 6 τοα8. ΥΙ {πὸ Ἰηβη εν, γι- 
γνώσκειν 5ἰρη]ῆθθ ἐο ἰθῶνη, ἴο }ιαᾶσο, οἴο. Κ', 8 811. 4. τιμωρίαν 
Ξ-- βοήϑειαν. ἐν... «παρόν, 10679 ἦν, ὦ 8ίαΐο 97) ρον» ίοαϊέψ τοὐαΐ ἴο 

ἐο ὧν ἐλ ργοβοηΐ ϑωϊφογιον ; Ἰἰῦθ ΠΥ, 1067 ᾿οϊώ ἐη, ὦ δὕγαϊέ οἴο. ϑέσϑαι, 
ἷ. 6. ὥστε ϑέσϑαι, ΟΥ ἐς τὸ ϑέσϑαι. πέμψαντες ἐν Δελφούς. “Τὴθ 

τι518} ΓΘΒΟῦΓΟΘ οὗ ἀοβροπαϊηρ βίαϊθβ." Μιύίογα. εἰ παραδοῖεν. ΤῊΘ 

ορίδίϊγο (ἴοι δὰ Ἡ]βίουϊοα] ἰθη86) 15 πϑθα ἴῃ ἱπαϊυθοῦ Ἰπτογτοραίϊνθ 

Βθηΐθῃοοϑ, γΠ6η [Π6 ααρβίϊοη 15 [0 ὈΘ6 ΤΘρυθϑθηΐθα 85 ῬγΟΟθϑαϊηρ {ΠΌΤα 

{86 τηϊηα οἵ ἀποῖμου. Οἱ. Κ'. ὃ 844. 6. τιμωρίαν ποιεῖσϑαι τ--- τιμω- 

ὁ δ᾽, 1. 6. {80 οΥ̓δο]0. ἀνεῖλε; γοϑροπαο. 

ἡγεμόνας (1. 6. τοὺς Κορινϑβίους), ἰεαα6)8, ᾿δακ8. 9 ἐλδ οοἴοηψ. ΤΠΉΘΥ 
μαα Ῥθθη {π0 Τουπᾶουβ οἵ ἘΡ᾿ ἀδυάπτβ ΓΠγοσρ ἢ [Π τηραϊατη οἵ ΟὍΤουτ, 

ΠΟΥ͂ ὉΠΟΥ͂ ὑγοῦο οοπϑυ πο {πΠ6 ἐηηηιοαϊαΐε ἰουπουβ, δηα τθοθῖνθα ἃ8 

ΒΌΘἢ) {86 Δ)]]ορίαπορ οἵ [πὸ ἘΡΙ ΔΙ Δ ΠΒ, 

ὥ. τὸ μαντεῖον --- τὸ μάντευμα. τὸν... ««ὄντα, ϑῇοιοίη εἰφανῖν 

ἐμπαΐ ἐλοῖν" 7οιιγνα 67" τοα8 7 ον (ὐογνἱυέθ, ὙΠ Ὁ86 ἱπβηϊονο, δείκνυμι 

β'σηϊῆρβ ἐο ἐθαοῖι. Ἰζ. ὃ 511. 11. ἹΚτῦρ. βαγ8 ὑμαῦ [Π6 πὸ οἵ σφῶν ἴὉΓ 

ἑαυτῶν 15. ΤΠ 50 Υ Τοπὶο ἀπα ΤΠποΥ ἀἸ άθδη.. --ττττ- ἐδέοντό τε. ἩθγιηδΠῺ 

ου Εὐπὶρ. Μρᾷ. (Οραβο. 1Π1. Ρ. 166) ἀρῆποβ ἴπθϑθ σνογαβ, 9) ο) δαφιιθ 

ογαϑιγιί. ἨΦφ 1Δγ8 ἄονγ ͵8ὸ {Π6 τα]ο, ὑπαῦ τὲ 18. ποῦ ϑιηρὶογθα ἴοὸ 
οοπηροῦ ἃ πιδίη οἰγουταβύδηοθ, θα Οὴ6 Ἰηἴθυῖου ἴῃ προνίαποθ Βα} 1 

οδηποῦ 566 ὙΠΥ {π6 Θαὐγοαίίπρ, οἴο. ἴῃ [818 Ρ]δοθ, 18 ποῦ ἴο 6 τοραγαρα 

ρίαν λαβεῖν. 
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85. 8Ππ ᾿τπηρογίδηϊ οἰνΟππηβύϑηοθ, ᾿πϑβυη ἢ 85 1 γγὰβ {πὸ Ὀυτᾶθῃ οὗ {Π6 
ΤηΘΒΒΩΡῸ ὙὙΠΊΟΩ ἢδΔα ὈΘΘη ῬΥΘΥ]ΟΙΒ]ν βοπὺ ἴο {π6 ΟΟΥουτδηβ, πα {πα 

ἴο ὑυΒῖοἢ {π6 ἀο]γουϊπρ ἀρ οἵ {π6 οοΟΙοηΥ το ὉΠ6 ΟΣ Π ΠἾΔΠ5 νγ85 ἃ πὶ 

᾿ΠαΊΒΡΘΠΗΞΘΌ]6 βίθρ, ἃ 8ἴη6 ψιίω πολι. διαφϑειρομένους 15 ΤΊΟΓ6 ἰηΐθη- 
βῖγϑ {Ππδη φϑειρομένους (1. 24. ὃ 6). κοὐέογν (δια-) ρογ δ) ήηφ. 

8. δὲ ἴῃ Κορίνϑιοι δὲ 15. ἃ Θ,ΘΠΟΙΆΙ] ΘΟΠΠΘΟΙΪΥΘ. τὲ αἴζον κατὰ 

15 ΤΟΒΡΟΠαΘα ἰο Ὀγ δὲ ἴῃ ἅμα δέ, βουνίηρ {Ππ|8 ἴο οοηπϑοῦ {ΠῸ6 ΤΟΆΒΟΠ5 

ΠΥ {Π6 ΟοΥἸπ  ΐδη5 δοοραρα ἰοὸ {ΠῸ τϑαποθβῦ οὗ {πὸ ἘΡΙ ἀδιηπδη5. 

ἑαυτῶν εἶναι, τοα8 ἐλδῖγ8. Ἰζ. ὃ 218. 2. α. ὄντες, αἰζποιιί, ἐλον 

40676. ὅθο Ν. οἡ 1. 7. ὃ 1. 

4. οὔτε γὰρ---διδόντες. ΤἼῊΘ ΘοΟηβίγ οἴ] οἢ. ΤηδῪ 6 τηδαθ ΤΟΊ} ὈΥ͂ 
στ ϊτἰηρ οὔτε διδόντες, ΟἹ οὔτε γὰρ ἐδίδοσαν, ΟΥ 5111] Πυούζοι, ὈῪ τορθαίϊπηρ; 

παρημέλουν (Κ. ὃ 918. ΒΕ. 1). ὙΠΟ οχἰβίθηοθ οἵ γὰρ 5ῃονγβ, ὑπαῦ {Π9 

τε ύου Ἰη οπα θα ἰο πᾶν τορθαΐοα ἃ γϑ Ὁ οἵ 5111 8 τηθδηΐηρ [0 παρη- 
μέλουν. ΤῊΪΒ, δἃ5. ΑΥΠΟΙα τϑιηδ  Κϑ, ΠῸ οἰΠο᾽ ΤΟγροῦ, οὐ ΒΈΡΡοβϑα {ΠπΠαῦ 

παρημέλουν ᾿ἴβο } σου] βοῦνθ ἃ5 [Π6 νου, πού βίη αϊηρ ὈΥ {Π6 1η- 
ΒΘυΠΟη. οἵ γὰρ 6 Πδ4 ΤοηαθΓΘα Ὁ ρΥ ΠΤ Δ. 08}1Υ ἸΠη ΡΟΒΒΙ]0. πανη- 

γύρεσι, 7εδέἶυ6 ἀδϑοηιθἰε8. ὙΠῸ 500]. Γϑίθυϑ {Π18 το {π6 ΟἸγρῖο ἀπ 

Νοιηθδη σϑτηθβ, θαὺ 1 15 Ὀθίξου το ἀπαουβίαπα Ὀγ ἰῦ {π6 ρα ]Ϊο ἔθβυϊνα!β 

ἵπ 686} οἰΐγ. γέρα τὰ νομιζόμενα πο] 465 ῬΓΟΌΔΌΪΥ ὉΠ6 προεδρία. 

οὔτε... ἱερῶν ᾿λὰἃ8 ΠΟΥ ἀ664 ΘΟΥΗΤηΘη Γαίου 5 τππο ἢ} πο Ὁ]6. ΒΙοοιηΐ. 
ὑγδηβιαῦθβ 207 οοηνηυί οι, ἐΐν6 ἰοααίη μωρέ 47) ἐδι6 βαονἐποΐαϊ γὐ{68 ἰο 

ὦ Οογέηεμέαη, ; ἸϊΐογαΠν, πού δοσίηγυίης ἐλι6 βαογἡγοίαϊ γἱέοδ «οὐδ, α Οο-. 
γίιἐλμίαη. (ἀο6}16υ, ὑυΠου ΑΥ̓ΠΟ]4 απούθϑ ἈΡΡΓΟΥΪΠΡΊΥ, τη  Κο8 Κορινδίῳ 

ἀνδρὶ ἀδροπα οἷ διδόντες, ἃ Πα προκαταρχόμενοι --- ἐν “προκαταρχῇ, ἃ:5ᾶ 

{πθῃ ὑγϑηβαῦθβ οὔτε γὰρ... «ἱερῶν: πόθ ἦγ, ριιδίϊοϊα 8οϊογιγυϊἐωὐίδιι8 
ἐθγιϑιθίοβ ᾿ΟΊΟ7.68 ἐγ ϊθιιθγιέο8, πιέφιι6 δολίῳ ηγιΐω οἵῦὸο (Οογιγυϊο ἐν 

8607"18. ῬῪ ηνοιγΐω, (6116 (συ μοβθ ᾿π θυρυθίδίϊοη 15 Βα Ὀβίμη 14} (Πδὲ 

οὗ ΒΙοοτηξ, ἃΔηα ἩδδοΚ) τηθ8}85 {Π6 τἰΐοβ τυ ἢ τυ ἰοἢ [Π6 βου ῆοθ οοπι- 
ΤηΘΠΟΘΩ, ΒΠ0ἢ 85 ῬΟΙ Πρ Ὑγ]Π6 ὌΡΟΠ {Π6 Πρδα οὗ {Π6 υἱοί πη, βρυϊπΚ]ηρ 

{Π Ὀδυ]ΘΥ (οὐλοχυτάς), ἀπ οαδεϊηρ ᾿ηΐο [Π6 το {π6 Παῖν οαὖ ἔτοτα {Π 6 

Πποδᾶ οἵ ἐπ νἱούϊη. αῦ, ἃ8 ῬΟΡΡο τϑιηβικβ, ᾿ἢ Κορινπίῳ ἀνδρὶ ροτίαϊη5 

ἴο δίδοντες γέρα, δια ὙΥ]0} {Π656 σου 5, ἴο Ῥοΐἢ τηθτη 6 15 οὗἨ [Π6 86ῃ- 

ἴθηοθ, ἰῷ οοὐ]Ἱὰ ποὺ αν Ὑγ761}} Ῥθθη ρ]δοθα αἰΐοῦ [Π6 βθοοῃᾶ οὔτε. 1 

Ῥγϑίδυ, 85 τηοβϑῦ παΐαγα!, {Π6 {γα Πβ] αϊοη Ὑν ΠΙΟἢ 15 ἴῃ Βα ρβίδημοθ ὑμδῦ οὗ 
ῬορρΡο: πο" δορυΐηᾳ ὦ Οογίπέλέαγι τοὐέδ, ἐὴ6 7786 (ΞΞΞ- Ὀ650) ρογέϊον, 9 

ἐλ υἱοξζηιθ. Τῦ 1ῖ5 ΟὈν οι {πα΄ Κοριναίῳ ἀνδρὶ ϑατηϊτ5 οἵ {Π15 ᾿πίουρτο- 

ἰδύϊοη 85 τ} Ἴ]Υ 858 {Ππουρἢ τύ ΠΔα {π6 Ῥ]ΌΓΑΙ ἔοστη Κορινθίοις ἀνδράσι, 

ὙΠΟ ΒΙοοχη, ὑπ1ηκ8 ἴῃ {Παῦ οᾶ86. σοῦ Πᾶν ὈΘΘη τϑααϊγθᾶ. [ἢ 

τοβρθοῦ ἰο {18 βσῃϊβοδίϊοη οἵ προκατάρχω, οἵ. Βαίῦ. Τι6Χ}]. Νο. 29 : 
1146} πα βοοίί 8εεὖ υϑοθθ. ΤῊΘ γϑϑᾶου 15 150 τ ΘΓ οα 0 ΒΟΠ]6 γα ]πδ- 

Ὁ]6 Το ΚΒ ἴῃ ατοίθ᾽Β Ηἰβύ, ἄτθθοο (ΕΥ̓. Ρ. 78), οῃ ἐπ5. οαβίοιῃ οὗ 
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Βοποιΐηρ {Ππ6 οἰ ἰΖθηβ οὗ 0Π|6 τηθίγορ 5. νυ 1 ἃ ΡΥ ἱν]οροθᾶ βοαῦ αὖ [68- 
{ἶνα15, δηᾷ τὶ 616 ἢνϑῦ ἑαβίο οὗ [Π16 βδουϊῆοὶδ] νἱἹούμη. ---- χρημάτων 
δυνάμει 15 ΟΡρΡοΒοά ἴο τῇ ἐς πόλεμον παρασκευῇ (ἸΠῇγ8), ἀπ 5ῃονγβ 1π 
Ὑ]Παῦ τοβροοῦ ὁμοῖα 15 ἴο 6 αίκοθ. ΤΠ καὶ ὈΘίΌΓΘ χρημάτων ΒΒ τοῖοτ- 
6Π060 ἴο καὶ ὈοΐΌΓΘ τῇ ἐς πόλεμον. ὁμοῖα. . . «πλουσιωτάτοις, ἐηιιαῦ 

ἕο ἐλδ γἱολοδέ 97 {λ6 (ὐγοοΐαη, δέωΐοβ. Οἷι ὁμοῖα υῖῦπ {Π6 βαρουϊδίϊνρ, 

οὗ, Κ. ὃ 289. ΒΕ. ῶ; 5. ὃ 169. ὅ. Δοοοταϊηρ ἰο Μύ, ὃ 290. 8, {Π6 τι86 οὗ 

ὁμοῖα ἰδ. 566 η ἴῃ {π0 Θαυθϊν]θηΐ, ὄντες πλούσιοι ὁμοῖα τοῖς μάλιστα 
(πλουσίοις) τῶν Ἑλλήνων. ΟἿ ΒΙοοτηΠ 6145 ποίϑ. δυνατώτεροι ἴΠ8Π 

{Π6 ΟΟΥ ΓΔ 8. ναυτικῷ... - «ἐπαιρόμενοι, δοηιοὐζηιο8 (ἔστιν ὅτε, ὁ6- 

δαϑίοπαϊῃ. ΒΊοοΙη.) δοίη μι) τ ογυ ἀσοοιιγυΐ 9 ἐμοῦ" σγοωξ παυαΐ : 

ϑιιρεγἱογέψ. ἘῸΡ {Π|ὸ 86 οἵ προέχειν ἀθηποίϊηρ ὑπὸ στοιπᾶ οὗ ἐπαιρό- 

μενοι, οἵ. Μύ, ὃ ὅ94. 11. ὃ, Κ΄ ὃ 286. 1 (1). ναυτικῷ ἀφποίο5 {Π0 τεϑρθοῦ 
ἴῃ ὙΠ] 0 προέχειν 15 ἴο Ὀ6 ἰδ κθη. καὶ κατὰ... «ναῦς, τα δδοώιιδθ 

ἐλα Ῥλσφαοίαη, γοποιοη θα, ἔπ, πωυαΐ αὐωΐν5, ατοοῖέ 7ογηιορῖῳ ἐγ Οὐογοντα ; 

ΠςορΆΠν, δοίη οἰαἑοι (ἐπαιρόμενοι Το ροαίθ4) ογν ἀοοοτιγέ 97 ἐπ6 ργδυΐοιιβ 
ἀἰποοἐζίηρ 7 ἐλ  λὐφαοίαηδ ὧν ὐνογγω. ἘῸΣ {π6 ἀο.Ὀ]6 σϑηϊῖνο αἰου 

προενοίκησιν, οἵ, Κ, ὃ 27. Ἀ. 6; 5. ὃ 187. Ν, 2, κατὰ τὴν---προενοίκη- 

σιν (ἃ ναγῖοα σομβί οὕ] ΠΌΤ προέχειν ἐπαιρόμενοι) 15 ἱπτονΡΡΓοίθα ὈΥῪ 

[89 508}0]., ὁμοίως τῇ προενοικήσει τῶν Φαιάκων τες: ἔπ, ὦ ἨιαΉ 716)" δεγιεξίη 

ἐλ6 ργδοοοιραΐογν 97 ΟΟΥ̓ο γὼ ὧψ ἐμ6 Ελααοΐαγι8, 1. 6. ἃ8. θθοδιηθ {Π6 

ΒΠΟΟΘΒΒΟΙΒ Οὗ ὕπο ῬΠφδοδηβ. 10 τηπϑὺ ποὺ 6 ΒΕΡΡοβϑα ἔτότα {Π18, ὑπαῦ 

ΤΗποΥ αἰ 465 Ρ]δοθα τποῇ 1ἢ δὴν οοπῆάοθποθ πὶ {Π6 ΤᾺ θ]ουΒ5 ἀοοοπηῦ οὗἉ 

ἴῃς ῬΗφδοίδηβ. Ἠθ βρθδῖτα Ποῦ οἵ Π6 βυιυδ]θοῦ, ἃ5 ἴῦ Ὑγχὰβ Θοῃβ ἀθυ θᾶ ὈῪ 

{πῃ ΟὈΓΟΥ  Θ8Ώ8. ------- ἧ, 70} ἐλιῖ8 γϑαβονι (οἵ, 1. 11. ὃ. 1), τοῦθυβ ἴο {πθ ἔβοῦ 

7υθῦ Ὀοΐοτο 4] πα θα το, ἐμαῦὺ ἐπ ῬΉ δοῖδη8 ΤΟΥ οΥ]νΥ δα οοοπρίθα {Πρὶν 
15] πᾷ. οὐκ ἀδύνατοι, Ὁ67}} Ῥοιοογ γι, ““ φιυῖίο ροιοο» 71.) ὅβ6 0]. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΧΥΙ. 

Ἐὸν ἴῃ ΤΟΆΒΟΠΒ ἢτιδὲ σίνϑη, [89 Οὐτ πε δ η8. βοημα οὐδ ΘΟ]οΟΠἰβ8 δηα ἰγοορβ ἐο αδϑίδὺ (89 

ἘρΡ᾿ ἀδμηηΐϑη8 (8 1); (Π680 ΡῸ ὈΥ Ἰαῃᾷ ἴο ΑΡο]]οπία (8. 2); 89 ΟὈτουτθθαηβ Πϑαγὶπρ {Πἴ8, 

581} νυ ἢ 4 Ποῦ ἴο ἘΡ᾿ ἀδπηητι5, πα ογᾶοτ {Π6 οἱ ΖΘ πΒ ἴο τϑοοῖγο [πὸ Ὁ Χ 165 (οἴ, 1. 24. δ), 

δΔηᾶ ἴο βοπᾷ Ὅδοῖς {Π|0 οΟἸΟΠἶβὲβ ἃπᾶ ὑτοορΒ5 ἐπαὺ Πδᾶ οοῖηθ ἴοὸ {πο ῖν αβδίβίθποθ (8 8): ὁπ 

ΤΠ ΘΙΓ τοαβαὶ το ἄο {μΐ8, (9 ΟΟτοστ δ πΒ Ρτοοθοᾶ αραἰϊπδῦ ὑΠ|6 πὶ ὙΥ (ἢ ΤΟΓΕΥ͂ ΒΕ 08, ἰα Κὶπα 

Ὑἑτ ΤΠ6 πὶ {116 ΘΧΙ]68 Δ Πα βοῖηθ ΠΙγτΐϑι ΔαΧ Πα τῖο8. (8. 4), ἀμ ΙΔΥ βίδρο ἕο 6 Ρ͵δοθ, 

μανίην ἢτβὲ τηδᾶθ Ῥχγοο απηαἰίοη, {Ππᾶῦ ΔηΥ ἘΡ᾿ ἀΔ πη μΐδιι ΟΥ ΒΙΓΒΏΡΘΙ ὙΠῸ τιμᾶ, ταϊρας 

ἀοραγῦ πητηοϊοϑιθα (8 δ). 

1, ἐγκλήματα ἔχοντες --- κατηγοροῦντες. ῬΪιᾶν. οἰκήτορα. ... 
κελευόντες, πιαλίηρ ργοοϊαηιαϊζίογν ἐδαΐ αὐ οΉ6 αὐ οἶνοδβο ηυϊρἠ σοὸ αϑ ἃ 
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σοϊογυϊδέ. --------  ᾿Ἀμπρακιωτῶν ἀροροη8 ὁπ φρουρούς. ΑτηρΓδοΐα, ἴπ (Π9 
ΒΟΠΠΘΡ Πα Ρατὺ οὗ ἘΡΙτιΒ, νγὰ8 ΤΟππμᾶθα Ὁ 8 ΟΟΥπ ΐδη ΟΟΙΟΠΥ, 88 
ὙΥ88 4180 Τιϑαοϑαϊδ, 8. Βα οἢ {16 τγϑβίθιῃ οοδϑὺ οὗ Δοδιπηδηΐδ. ------ 

φρουροὺς ἀΘΡΘΠ45 οἢ κελεύοντες, ὙΥΠΪΟ. ἴπ {Π18 ΘΟηπϑοίΐοη βἰρηϊῆθβ 
σοηυργιαη ἴηι. ἰέναι τηυϑῦ οἵἁ ὁοτιγβα Ὀ6 τϑρϑαίθα. 

2. πεζῇ, ὑν ἰαπά. ΑἸΤΒΟῸΡΗ ἴῦ 18 ποῦ βαϊᾷ δχργθββίυ, ὑπ8ῦὺ ἔπον 

νγοηῦ ἰο ἘΡΙἀΔΙηΠτι5, νοῦ ἰῦ 15 ᾿τηρ] θα ἴθ [Π6 οιπρμαβὶβ υΒΊοἢ. τπαβῦ θ6 

Εἴνθη ἴἰο πεζῇ τα [πΠϑὺ σγοηῦ ὈῪ ἰαπᾶ ἴο Αρο]]οπα, 8π4 δῇθγυγαγαᾶβ 
ΡῬΓοοΘοαθα ἰο ΕΡΙἀδτηπιβ Ὀγ τοαΐθ». ΑΡΟ]]οηΐα, [Π6 ΤαΪϊη5 οὗ γί ἢ 8.6 

ΠΟΥ͂Σ 6411 ῬΟ]]ΪΠ 8, τγὰ8 βἰπαΐθα πθαὺ [Πθ του οὗ [Π6 285 οὐ Αοὰβ 
(μον Κοΐοιι58α), ἃ θουῦ Πίθθη τ 1]65 βου! οὔ [πΠ6 Αρβαβ. 1 νγαβ δὖ {πἰ5 

{πη8 ἀθρθηάοηῦ ἀρὸπ ΟὐΥὶπῦΠ. ΒΙοομηδ, βυρροβίβ ἐπαῦ ὑΠ6 Υ τγθηῦ ὈΥ 
υγδΐρι" ἔουα ΑΡΟΠ] Ομ ΐα, ἴῃ ογᾶθι το ἃνοϊᾶ {ΠῸ ἀδηροῦ οἵ ρϑββίηρ [του ρἢ 

{86 ἐθυυ του οὐ [πΠ6 ΤῸ] Δ ΠΕ]. δέει, ἐλγοισῆ γα. κωλύωνται. 

ΤῊΘ βαθ] πον Π6 τ ἀθ ρθη 8 οἢ. ἃ γο} (ἐπορεύθησαν) ἀοποίίϊπρ {ἰπη6 

ΡῬαβῦ, ἴῃ ΟΥ̓ΟΡ ἕο ἱπηρᾶγῦ νἰνϑοῖν ἰὼ {Π6 ἀἰβοοῦγβο, ΒΥ παγγαίϊησ ραϑῦ 

Θνθηΐβ 88 ἐμοῦ σῃ {Π6ΥῪ Ὑγ6Γ6 ργθβοπί. ΟἿ Κ' ξξ 880. Β. 1; 845. δ; 5. 

δ. 219, Ν. περαιούμενοι, τολ16 ραδδῖηφ, ογὰ ἐλοῖγ ραϑϑαθ. (ξὅ8θ Ν, 

ΟΠ πολεμοῦντες, 1. 18. ὃ 6); ΟἿ, ῬΟΙΒΔΡρ5, ἰὖ 15. θούζου (υῖτ ΜΈ. ὃ δδδ. 

Οὔ 8. 2) ἴο οοηβίσιιθ {Π||5 Ῥαγ ΙοἾρ]6. 85. Δῃ Ἰηῆηϊἶγο δον κωλύωνται, 
δἠοιία ᾿ϊηαον 7 όοην ραϑδίηφ. 

8. ἤσϑοντο---ἥκοντας. ΠΗ {π6. ραν ϊοῖρ]6, αἰσθάνεσθαι 5᾽σηἶῆθ65 

ἐο ρεγοθῖυθ, ἐ0 οὗδθηυ6; ἰ1ἢ {Π|Ὲ ᾿πῆΠηϊέϊνγο, ἐο ἐλέηζ, ἐο ἑπιασίπο. Κ΄. 

δεθί δ οϑοδ τ. ναυσὶ 8 ἴΠ6 αἀαίϊνο οἵ Δοσοιηρϑηϊπηθηΐ. 

5, 8 206. ὅ. ἑτέρῳ στόλῳ οοπβίδίϊησ οἵ Πίθθοη βῃΐρβ, 88. ὑγ ΘΔ Ὲ 

ὈΥ ἃ ΘοΙρδΙΐβοη οὗ ὃ 4 ᾿Ἰηῇ ἃ, σπου ὑπὸ ἢθοῦ οἵ [ῃ6 ΟὈΤΟΥθ8 15 ͵β βαϊα 

ἴο οοπδίβῦ οἵ [ὈΓῸΥ 541]. κατ᾽ ἐπήρειαν, {ηιϑιἐἐϊγῖν, τοὐέλ, ἐγιϑοϊοηνέ 
ἐλγοαί8. ΤῊ Παπρ ν ἀθπηδηᾷ τηϑθ Πθῦθ ὈΥ [6 ΟὈΓΟΥ θη, ΔΙΌΒΘ 
1685 ἔγοτα 8. ἄθβίγθ ὅο δἰ {Π6 6χῖ]θ5, ἔῃϑπι ἔγοιη Ππαὐγθα ὑο {πὸ ἙΡΙ ἀδιμηὶ- 
8Π8, ἸΠΟΡΘΑΒΘΑ ὈΓΟΌΘΔΌΙΥ ὈΥ {Π|6 ᾿η 6 ]Πρθηοο, ὑπαῦ {πο γ πᾷ Δρρ] δ ἰο 
ΟὐΥηἢ Ὁ δβεϊβίαμοο. γὰρ ἴἱπ ἦλθον γὰρ ἱπίγοαπορ5. [Π6 τθαβο 
ἴον" {Π ἀθτηδπα τηδᾶθ ὈΥῪ [Π6 ΟὈΓΟΥΓ ΘΔ Π5 ἴῃ ΘΠ] οὗἩ {π6 οχῖ]θθ. ΤῊΘ 
ῬΑΡοπἐμϑέϊο οἴδθβθ θχίθηθ ἴο κατάγειν, αἴθον τυ μΙ ἢ {πὸ ἀοππαπᾷ τηδαθ 

ὈΥ {860 ΟὈΓΟΥΤ 88 18 ΓΟϑΠ]ΘΩ, [ΠπΠ6 τὲ ἴῃ τούς τε φρουροὺς ΘοοΥΓ6- 
ΒΡΟΠαϊπρ ἴο {Π6 τὲ ἴῃ τούς τε φεύγοντας, Δηἃ ἀποπέμπειν ἀοροπᾶϊπηρσ 

ΟΠ ἐκέλευον κατ᾽ ἐπήρειαν αὖ {π6 Ὀορὶπηΐηρ οἵὨ {πΠ6 βροίϊοῃ. τάφους 

«ον «ξυγγένειαν, ροϊηη ἰο {16 8εριοἤγὁ8. (οἵ {ποὶν δηοοβίουβ) πᾶ 
δϑἠοιοίη ἐΠιοῖν'" (--Ξ- οἸαἰτηϊηρ) γοϊαἰϊοποίρ. ἘῸΡ {π6 αἰϊοσία ἴῃ ἀποδει- 
κνύντες, οἵ. Κ. ὃ 840. 8. ἣν προϊσχόμενοι, Ποϊαϊίης οτέ τοϊϊοῖ, αἰϊοσίη 

τρλϊοῖ, 85. τι υσυπηθηῦ οὐ στοιπᾶ οἵ τϑαπϑβῦ. ἀποπέμπειν ἴτοτη 
ἘΡ᾿ ΔΙΊ Π18. οὐδέν, ἷ. 6. κατ᾽ οὐδέν, 5ΒίΓΟΠΡΟΓ {π8Ππ οὐκ. ΒΙοοτιηξ, 

αὐτῶν 15 πραίογ, ΟἿ, 1. 29. ὃ 1; 140. 8 4. 

«- 
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4. ΤῊΘ 56}0]. ᾿ἸμουρΓοίβ ἀλλὰ ὈΥ καί, πὸ {π6 Δογαρίποββ οὗ ἀλλὰ 
8 ααϊΐθ ἴῃ Κοορίηρ τ ἢ {116 βύν] οἵ ΤΗπογαϊάοβ. Απ 6] 0818. ΤΠ ΔῪ 
6 ΘΑΒΙΥ Βαρρ]Ἰοᾶ, βο 85: ἐΐθ Οογονγαη8 (ταϑθ πῸ τπογα υϑυῦα] 
ἀθμηδη 8), διέ ρμγοοοοαθα ἀραΐηϑέ ἐλόηι, οἷο. ------- ὡς κατάξοντες (Βα. 
αὐτοῖς), τη 16}᾽ Ῥγοΐογιοθ 47) γοϑίογήης ἔδόηι. ὡς ἰδ ΠΟΙΟ πιο δ γ6 }7γ- 
ἐοωξιι. καὶ (αἰἶ80) Θομπθοίβ προσλαβόντες “11 μετὰ τῶν φυγάδων. 

προσλαβόντες ἃ5. ΔΕΧΊΠνΪο5. ΤῊΘ Ῥδυ οἴρ]ο ἰβ ἴο 6. οοπβίσπραᾶ 
Ὑἢ στρατεύουσιν. : 

ὅ. προσκαϑεζόμενοι, ὀίοοβακέης, τοῦ 5 πο] Φοδίογέη, βἴποθ, 88 
ΒΙοοιηῇ. δηᾷ ῬΟΡρο οὔβογυϑ, ἰὕᾧ γγὰβ ποὺ ἘΠῚ] δῇθου. 1μ6 Ἐρ᾿ ἀατηπίδη8 
Ὑγ ΟΠ] Ἰἰβύθη [0 ΠῸ ῬΙΌΡΟΒΔΙ, ὑπαὺ 10 15 βαϊα 1π6 Οὐτουυδῃ5 ἐπολιόρκουν 
τὴν πόλιν. ΤΠΘ δοοαβαίίνθ 18. ΤΆΓΘΙΥ ΤΟσΠπα δἴου προσκαϑέζεσϑαι, πᾷ 
ΟὨΪῪ ἴῃ {Π|6 βΌΠΟΙΆ] τηθϑηΐηρ τυ ΒἸοἢ 10 Πδ5. ἴῃ {Π15. Ῥ]ϑοθ. προεῖπον 
-- τὸν βουλόμενον---ἀπιέναι. ΤΠ οὈ]θοῦ οἵἨ γϑγ 05 ὑυ μοι 86 {π6 ροηὶ- 
ὑἶγθ οὐ ἀαίϊνϑ, ἰ8 ἔγθατιθ ΠΥ Ῥὰῦ ᾿π {Π6 δοοιβαῦνϑ τ Ὁἢ {Π6 ΤΟ]]ονίηρς 
ἱπβηϊῆνο. Οἱ, Κὶ. ὃ 801. Ν. 8; 5. ὃ 299. 8. ἃ. εἰ. -«-χρήσεσϑαι, 
μέ οὐλογιοῖδο ἐλόμ τσοιία ἐγοωΐ ἐΠιθηι 8 Θηιθηυΐθ8. ῬΟΡΡο απᾷ ΘΌΘΙ]ΟΣ 
αἰ χρήσασϑαι, Ὀπύὺ {π6 Ταξαγθ ΤΌΡΙὰ 15 δἀορίοα ὈΥ ΒΕΚΚΘΙ (πὰ ΗἰΒ 1αβὲ 
θα 10), ΤΠ δοΙς, πᾷ ΑὙ πο], τυ 0} 15. ππᾶουὈ 6 ]γ οογτθοῦ, βίποθ [86 
{ἰη8. οἵ {16 δοίΐοῃ 18. ββϑβθῃί αν ἕαύατο. ΟἿ, Κι ἃ 257. Β.. ὃ; 7618 

Κύμη. ὃ 406. Οὐδ. ῶ. ὙΠΟΓΙΘ 1β ΠῸ πϑϑᾶ τὶ ΒΙοοπιί, ἰο τοροαὺ προεῖ- 

πον Ῥ61 ΑἸ]ορίατη (596. Ν. οἡ ὃ 8 ΒαρΓ8), ἴῃ [Π6 5θη88 οἵ ογᾶθ), ἀφοίανο 

ορογῖψ, βῖποθ 510} ὈΓΟΥΪΟΥ οἵ Θχργθββίομ 15. ΘΟ  ΙΠΠΆΠΥ ΘΟΟΌΓ Ϊπρ ἴῃ 

ΘΥΘΙῪ ἰδηρσπδρο, ἐπείϑοντο Τοῖθυβ ἴο {ῃ6 ἘΡΙΔΠΠἾ8Π8. ἔστι 

δ᾽ ἰσθμὸς τὸ χωρίον 15. ἃ ῬΑΙΘΗ 6515, ΘΠ 18 50 τηϑυ θα ἴῃ πχοϑὺ οὐ {Π6 
φαϊοηβ. Ὀθίογθ τη6. ἰσϑμὸς (ΞΞ ἀμφιϑαλάσσιος. ὅ5.610].) πιθαηϑ ΠΘΓΘ 
8. }έγυηϑουιϊα, ΟΥ̓ ΔῊ δέϊηυιιϑ. οη, ὦ ρενυϊγηιϑιία. Νοίϊοθ [π6 ροβίτἴοι οἱ 

ἐἰσμὸς Ὀθύνγοοη {86 βΒυρ]θοῦ δηα [Π6 γοῦῦ. 

ὈΕΓΑΡΤ Ν᾽ ΧΧΎΥΤΙ. 

Το ΟΟΥ Δ ηΒ ῬΤΘΡΑΤΘ (0 βοπὰ ουξ ἃ ροί ΤῸ. Π6 το]οῦ οὐὍἁ ἘΡ᾿ ἀλπηητιβ (8. 1); 5108, 

ΤΊΟΠΘΥ, ΠΑ ΤΌΟΡΒ 816 ΤὨΤΠΙΒῃοα αὖ {Ποἷγ σθατιθϑῦ ὈῪ (ΠΟ Ἷν 811165 (8 2). 

πολιορκοῦνται, 80. οἱ ᾿Επιδάμνιοι. ΤῊΘ ἱπαϊοαίϊνο 18 ποῦο θαι ρ] ον 

Ὀθοδῦβο {Π6 βίαϊθμιθηῦ ἰβ σίνθη ἴῃ [Π0 ΤΠ ΘΘΒΘΏΡΘΙ Ὲ ΟΥ̓ ὙγΟΤΩ͂Β, ὅτι 
ἴῃ ΒΠ0 ἢ} Οα8608 ΒΘ Πρ 85. ἃ ΤηΔ}Κ οἵ ατποίαἰϊοη -ς (Δ που ποῖηρ) “ἐλ 

ρὶἀωγηυγυΐαγτιβ αγὸ δοϑίογοα." ΟἿ Κι ὃ 829. Β. 8; 5. 8. 218. 1. ϑβοχπηθ 

ΤΑΒΘΥ ῬΓΟΙΘν, ΠΟΥΥΘΥ ΘΙ", ἴῃ {Π15 Δ Πα Β᾽ ΠΔ1]1Δ 1 οαδ68, ἕο τοραγα {Π6 πα ]οαί᾽νο 

65 ΒΕΡΡΙ γὶπρ [η9. Ρἴδορ οἵ {ῃη9 ορὑαὔνο (3. ὃ 218. Ν. 1), ἴον {16 βαῖκο οἵ 
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γίνϑοϊυ : (ἀππουποὶηρ) ἐλαΐ ἐλ6 Ερίααηιηίαηϑ, βἷο. ἀποικίαν... . 
ἐκήρυσσον --Ξ- ρῬγοοίαϊηιθά, ἐμαΐ ὦ οοίοτ ἀσα8 αϑοιέ ἴο ὃ 86γὲ ἐο Ερίααηι- 

γι. (ξὅθο Ν. οἢ διεκρίϑησαν πρός, 1. 18. ὃ 3). ἐς ἴῃ 18 86 ΠΘΙΘ 18 

ΤΟ} Π1ΚΘ Οὐ 707, ἰῃ 5.0 ἢ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῚΒ 88, ἐλ 6 φαροαϊέϊοτι ἐ8. 707} ΟΥ̓ΘσοΉ. 

50 πογο: ρηοοίαϊηιο ἃ οοίοημ 70. Ερίααρηιηλιϑ. ἐπὶ τῇ ἴσῃ καὶ 
ὁμοίᾳ (80. μοίρᾳ ΟΓ τιμῇ), λαυΐηφ ὀφιαῖ απα βἰηυΐίαν" γαηῖ; αὐτιὰ ργοϊ- 
ἰθσοβ ἢ {Π6 ΟἹ οΟ]οΠϊδίβ πα Ὑγἢ οη6. δπούμθυ. Νοῦ, 88 οθ]]6 

ΒΌΡΡΟΞΒΘΒ, Θα8] ἐο {Π6 οἰτΖθηβ οἵ Π6 ραγϑηὺ βίαΐθ, θαῦ θαι] ἰὸ 916 

δηούμθυ, Ὑγμδίθνϑι αἰβυϊ πού] ΠΒ. ΤΠΔῪ ἢδνο οχἰβίθα διηοπρ μοι δύ 

ΟΥ̓ ΠΤ. ------- Ἡδαοκ ΒΌΡΡ] 65. ὥστε Ῥοίοτο ἰέναι. ΟἿ, Κι. ὃ 806. Β. 8; 

5. 8.298. 1. μὴ ἐξέλοι--- βούλεται. ΑἝ 5Πη846. οὗ ππορυίδι πῦν 15 

δίνϑη ἴο ὑμῃ6 βνϑὺ σὺ Ὀγ {Π6 ορίαίϊγο --- δλοιία ρογΐαρβ 6 πἰμνιοὶ {ἴγ 

---απῷ μού τοϊϑἠφά (45 ἃ τηδίίοι οἵ ἔμοῦ). ἘΣ {Π15 ᾿Ἰῃ θυταϊ προ] πρ οὗ [Π6 

ορίϑίϊνθ. ἀπ ἱπαϊοαίϊνο, οἵ Μι. ὃ δ29. ὅ; Βοβῦ, ὃ 122. 1. 7; “618 

Κύμη. ὃ 8δδ. Οὐδ. 4. ὙΤΠθ ἀροδοβὶβ 15. οοπίαϊηϑᾶ ἴῃ μένειν, ὙΥΒΙΟΗ 5 

οοπβίγποίθα Κ {Π6 Ριθοθαϊηρ ἰέναι. πεντήκοντα δραχμὰς καταϑέν- 

τα Κορινδίας, ὑψ ραγίηρ Χγν Οογλγἐϊίανι ἀγασληια, τονγατ 5. ἀοἴγαγὶπς 

ὑΠ6. Θχρθῆβοβ οὗ βοῃπαϊηρ οαὐ {π6 οοϊοην. Τὴ ΟὐΥπΐδη ἀγϑοῆτηϑ, 

Ὑγ85. Θα084] ἴῃ γαϊὰθ ἰο {πΠ6 ὺρποίδη, τυ μΐοῃ τγὰβ σου ἔθη ΟΌΟΪ]. 

ΕἸΓΥ οἵ {πο86 σσοῦἹά διηοιηΐ, ἐπογοίοσθ, ἔφ βοιηθίίπρ τποτθ ὑΠ8ῃ 

οἰβιγτῦμνθο Αὐο ἀν δομ μεθ (5660. Ν. οἡ 1Π|. 17. ὃ 8). βοιηθ {γϑηβ]αίθ 

Κορινδίας, αὐ Οογίγίλ, Ὀὰΐ ἀγα αἰνιθα ἴῃ ορ᾽πίοῃ, τυ μῦθον Ὁ 1β ἴο Ὀ6 

ἴα Κη Ὑυ ὉΠ καταϑέντα ΟἹ ὙΥΪἢ μένειν. Μίδηγ οὗ {πΠ6 Μ55. Βᾶγθ Κοριν- 

σίοις. μένειν ἀΘΡ6Πη45 οἢ ἐκήρυσσον. 

2. τῶν Μεγαρέων. ΜοράγΓα, νυ {ΠῸ δίαῦθθ ΠΟΡῸ πϑιηθᾶ, [ουπιθα 8 

Ρϑγὺ οἵ {π6 ἀποϊθηῦ Ῥε]οροηποβίδη οοηθάθγδου, δ πα Ὑγογα Ὀου Πα ἰο ΟοΥ- 

1ηῦ ὈΥ {Π6 [165 ΟΥὁ ΘΟΠΒΔΠΡ Ϊ ἸΥ, Διηϊῦγ, ἃπ 4 πηϊν οἵ ρο] τ ο8} νίθνγβ. 

ΤΠο δα Βο ἢ Μορανα γθορϊγϑα ἔρομι Οὐ (ἢ, ὑγμθη ἰῦ τϑνοϊ θα ἔποιη 
ΑΤΠΘηΒ, 15 ΒΡΟΚϑη οὗ 1. 114. 81. ξυμπροπέμψειν, ἴο οογθοῃ, ἰο αὐ- 

ἐεη 707 6 δα6 977 ἀφἤοηοο. εἰ ἄρα, 17 ρογολαποθ. κωλύοιντο 

--πλεῖν. Τὰ. ὃ 806. 1. ἃ. Παλῆς (Αἷῦ. ἴον Παλεῖς. 5. 8.48. Ν. 2. Ὁ), 

ἐλ ἐγυ]αῤίίαγυδ οΥἡ Ταῖο, ὁμ6 οὗ {π6 ΤὈπτι οἰζ᾽θ5 οὔ ρα} ]θπηΐα, Πα ἃ5 

ΒΟΙη0. ὑΠῖηΚ, ἃ ΟΟΥ π μίδη οοΙοπγ. Βαῦ οἵ, ΜΏ]]. Τουίαπβ, 1. ρΡ. 180, 

Ννῶν ᾿ΕἘπιδαυρίων. ΤΠ Ἐρ᾿άδαγιιβ ΠΘ 6 ΒρΡΟΚθὴ οἵὗἁ, νγὰβ ἃ οἷν 

οἵ Αὐρο] δ, οἢ [Π6 νγθϑίθγυη οοαβδῦ οἵ [η6 βαγοηὶὸ αὐ] νιν ἀραϊηβῦ 

“Ἐρίηδ. Ἑρμιονῆς, ἐδ6 ἐγυμαθιξαγιί8 977 Πογυΐοηιθ, ὙΥ ΠῚ ΟῊ Ὑγ85 4150 ἃ 

οὖν οἵ Αὐρο]ῖβ, βου οὗ Εριάδαγιβ πα ορροβίίο Ἡγαγοθᾶ. Τροι- 

ζήνιοι. ΤγΩΖΘη ἸΔΥ Δθουὺῦ τη] άνγᾶν Ὀθίννθοη Εριάδαγιβ 8Δη4 ΡΠ ΪΟΠΘ, 

ΒΟΙΆΊΘΎ δύ οαϑῦ οἵ ἃ αἰγθοῦ Ἰηθ θθύνγθθη {Π6 ὕνγο οἰ{168. Θηβαίους" 

ον .Φλιασίους. ΤΉ 656 Ὀθίηρ θα] ἢν, Ὁ ποῦ τηϑυ]π|6 βίαϊθβ, ἔα Π]8}- 

6 ΤΌΠΟΥ ΠΟΙ Ε1658 ἴῃ [Π6 ὙγὯΥ οὗ 4 Ιοδῆ. Τὴ Ἐ]θαηβ, ἴῃ δααϊτοπ ἐο 

ΤΠΟΠΘΥ, [ὈγΠΙΒΗηΘα οι ρν 58 105, πού πανίηρ Βθϑιηθη 0 τηδη {ΠονΊ. 
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280 ΝΟΤΕΒ. [Βοοκ 1. 

ΟΗΑΡΤΕ ΗΝ ΧΧΥΊΙΙΙ. 

Τὴθ ΟὈΓΟΥΤΘΔΠ5 Πρατΐηρ ΟΥ̓ ΓΠ8 οχίθηβίνθ ϑυπιδηθηῦ Β0 Πα ΘΠ ΑΘβδουβ ἰο ΟΟτπίΒ, 
οΒαγρίησ ἔοι ἴο Πάτα ὑπ ῚΓ σα ΤΊΒ0η δπᾷ οΟ]ΟΗἶβίβ ἔγομη ἘΡ᾽ ἀδπηΠῈ8 (8 1): Ῥτο- 

Γοδβίηρ Ποὶγ ὙΥ]Π]ΠΡΠ 658 0 ΒΠΌΠΪ [Π6 ὙγΠ016 δῇαὶγ ἴο {πΠ6 δι  γαίίομ, δἰ Θ᾽ οὔ οἰ μοῦ 
βίαΐθε, οὐ οὔ 6 ογδοὶθ δ Θ ΙρΡΕὶ (8 2); Ὀαΐ 1 ΔΙ Ὑγ8 σθϑο] γϑᾶ ἀροη, ἴΠ6Υ Βῃου]α ἸοΟῸΚ 

ΤῸΓ αἰὰ ἔγομπη Β0π16 ῬΟΥΤΘΓΪᾺ] απδτίοσ (8 8): ἴο {8158 1π6 ΟοΥηΠ 88 ΤΟΡΙΥ, ἐπαΐ ἔπ ν πσουἹᾶ 

ΘΟΠΒΙἄοσ {ποὶγ ῬΡΓΟΡΟΒΆ18, ὙΥΠΘΠΘΥΟΥ ΠΟΥ ΒΠουΪ τι μᾶτανγ ὑπ ῖγ ἢθοῦ δπ ἃ Ὀατραγίδη δ Χ- 

ἢΠατῖθ5. ἔγοτη ἘΡἀαπηππ8 (8 4); [89 ΟΟΓΟΥτ θα Π5 σοηδοπύ ἴο ἀο {Πΐ8, ργουϊ θα {π Οοτ- 

ἐπ 8 5 0011} 8 Κ6 ΠΡΟ ΠΘΙΊΒΘΙγ 68 [Π 6 8816 ΘΟΠ ΑΙ [1018 (8 5). 

1. οὗς παρέλαβον ἴο ὍΘ ὙΪΌΠΘ5565 (8805 {Π6 50Π0].), ΟΥ̓ [0 ΘηΒα 16 ἴο 

{π9 ΟΥΟΥΓ ΘΔΠ5. ΤΠΟΓ6 τοβρθοῦ ΠΠῸμπ ὕπΠ6 ΟΟΥηἰΠϊδηβ. Τῦ 158. ῬΓΟΌΔ]Θ 

{παὺ {π6 ΟΟΥΟΥ Τα Π8. Ῥορσδη ἤο ὍΘ ΔΙΔΙ 64 αὖ {Π6 ρουγου] οοπίθαογδ- 

ΟΥ̓ ΤΥ ΒΟΉ νγᾶ8 ΤΟΥ] 6 ἀραϊηδῦ {Π6Π}, ἀπ ἢΔα ΤΘΟΟΌ56 ἴο {Π6 τηθαϊδ- 
ἐϊοη οὗ {π6 1,Δοραφιηοπίϑηβ ἃπα {Π6 γοϊο 88. ὡς... «᾿Ἐπιδά- 
μνου, αϑ ἑζον λαα πὸ σοποθγην «οὐέλ, Εἰρίααηυτιι8. ἘῸΤ [Π6 οομβυνποίϊοι 

οὗ ὡς---μετὸν (ΠΌΤ μέτειμι), οἵ. Κ, ὃ. 812. 6. ο; 5. ὃ 226. 8. αὐτοῖς 
ΤΗΔΥ 6 Τοίουτϑα ἰο 5. ὃ 201. 8; δῃα Ἐπιδάμνου ἴο 5. ὃ 191. 2. 

ῷ. εἰ δέ τι ἀντιποιοῦνται (50. ᾿Επιδάμνου), ἰαψ απῳ οἰαΐην ἰο Ερῖ- 

ἀαηυηλτι8. ἀντιποιεῖσϑαι, “ οὐπαίσαγο 5101.) Ῥοίαπί. δίκας---δοῦναι, 
« ἐρ-ϑμδηνὶέ ἐδι6 φιιαγγεῖ ἐο ὦ 7ωϊν αἰδοιιδϑίοη." Ατποϊᾶ. 1 που] ταῦμοῦ 

βᾶγ, ϑιδηνὶέ ἐἢ.6 ηιαξέον" ἐο αγϑὶἐγαϊίοη, οὐ ἐο ἃ ιἀϊοΐαΐ ἐποοδεϊγαξίοῃ. 
ΤῊΘ ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΩ 15. 8 [ὈΓΘΠΒῖΟ. ΟΠ6. παρὰ πόλεσιν αἷς, 1. 6. παρὰ 
πόλεσιν παρ᾽ αἷς. Κ΄. ὃ 800. δ. Ῥ. ξυμβῶσιν, 50. δίκας διδόναι. 

ὁποτέρων ἀρροπᾶθ οἡ εἶναι (0 δοίοηφ). ὅ. ὃ 190. κρατεῖν 18 
οοπδβίγποίοα ἴῃ [Π6 58 Π16 ΤΠΒΠΠΘΙ 85 ἰέναι ἃ Πα μένειν, 1. 27. ὃ 1. Τὸ 15 

προσ γ οὗ ποίρ, ὑπαῦ {π6 ΟΟΥογτοδη8 αἸἃ ποῦ ΟΡ ἴο τϑίϑυ ἐη6 βυ]θοῦ 
ἴο ἃ ΘΟΠΡΤΟ55 οὗ {Πη6 Ῥο]οροπποβίδη βίαὔθβ, Ἰθϑύ, 85 ΜΆ] (Του 818, 1. Ρ. 

202) ᾿π5ῈΠΥ τοι Κα, ὈῪ {π0 Ῥγθροπάοναποθ οὗ ὥραγία, {πον ΠΙθΟΡ 
τηϊρηῦ Πανθ ῬΘΘῚ ΘΠ ἀδηρογθα, Ὀαὺ ἰύ νγᾶ8 ἴο 6 τϑίδυγθα [0 δι᾽ ΓΟ Β 

ΘΠ Όβθη ὈΥ ὈΟΪ βίδίθϑ, οὐ ἴο ὑπ ΤΟ ]Ρῃϊο ογϑοὶθ. ΤΠ18. Ἰαβῦ ΟΡ τῦὰβ 

ΥΘΓῪ ΘΘΠΘΙΟΙΒ ὁπ. πΠ6 Ρᾶγύ οὗ {πὸ ΟὈΥΟΥ ΓΘΏ5, ᾿ΠπαΒΙη ΠΟ ἢ 85. {Π6 1)ε]- 

ΡΒΐο οὔϑοῖθ μϑᾶ οοτπιπίοπαπορα {ΠῸ Ῥγοροβδὶ οὗ πὸ ἘΡρ᾿ ἀδιηπῖδηβ, ἰο Ρυΐ 
{που βοῖνοβ ἀπᾶθυ {π6 φῬγοίθοίίοη οἵ Οουϊ πίῃ, ἀπα ταϊσηῦ ὍΘ ἱποὶπθα 

{πογοίοσο ἴο ἔδνου {ΠῚ} ᾿πέθυ οβίβ, πόλεμον δὲ οὐκ εἴων ποιεῖν, διιΐ 
ἐπον 1067.6 αἰγυιοὶ Ἰΐη ἐο πιαΐο ἀρὰν; Ἰἰϊζογα]ν, ἐλθῃ τοοιιϊᾶ ποῦ ρμορηυΐέ 

οἷο. Μ. ὃ 608. 1. 
8. εἰ δὲ μή, ϑιιέ οἱιογιοΐβο, '. 6. 1 16 ΟΟΥΙ π ἶδπ8 σου] ποὺ ὁοη- 

βοηῦ ἴο 8η διῃϊοδ Ὁ] δα]πβίτηθηὺ οἵ {π6 αἰ ΠΟ] 168. αὐτοί, ἐλον 

ἐποηιδοῖυθβ (85 ἴπ6 ΟὐΥΙ π  ἶδπη8 Π8Δα 4οπη6). ἐκείνων βιαζομένων 

(θη ἐγδηβινθ!γ), ἐλομ οοηυροϊέηρ, αὐ ἐποὶν οοριριβίογι. ποιεῖ- 



πᾶν. ΧΧΥ͂Π] ΚΟΤΕΒ. 991 

σϑαι, ἐο γιαΐθ 70} ἐποηιδοῖυεε, ΗᾶΔΟΚ τοίοιβ φίλους ἰο {πΠῸ 5'ρ1- 
ἴδ η8 ΟΓ Αἰῃμρθηΐδηβ. ΤῊ Ἰαϊίου. ἀουθ]6585 ἀγο πιραπηΐ. βούλονται 
ΓΘΙΟΥΒ ἴο [Π6 ΟΟΥΟΥΓ ΘΔ Π5 8πα πού ἰο {Π6 ΟοΥἰπεμΐαπθ, ΤῊΘ τηθδηΐηρ ἰδ, 
{παὖ ἐΠ6 Οὐγουγεθδηβ αϊἃ ποῦ τνῖβῃ ἴο θ6 ΟὈ]σϑα ἐο ραγβαθ [Π6 ΘΟΌΓΞΘ 
Β6ΓΘ ΒΡΟΚϑη οὗ ἑτέρους 85 δι ΘΧ ἡ οββίομ οἵ αἰ δγοποο 15 ΠΟ] ονγοα 
ὉΥ [86 φϑηϊίνο (Κ. ὃ 2171. 8; 5. ὃ 198. 2). Τὸ 15. Ποῖ ιδ ῆΕθα ὉΥ 
μᾶλλον, 77 οὐλδν ἐλάαν, ἱ. 6. οἵ ἃ νυ αἰ δυοπί παΐασθ {Π8η. τῶν 
νῦν ὄντων, ἷ. 6. [Π6 ΘΧῚ]65. ΔΠ4 {Π86 ΠΙγτΐδη5. (οἵ, 1. 20. ὃ 4), 0 σγοῦθ 
αὖ {π15 ἐἶτηθ δἰ αἴ πηρ' {πΠ6 Οὐγου Γθδπ5, ἕο {Π18. βίαίθ πδᾷ ποῦ γοῦ οοηξοα- 
Θγαΐβα 1{561} ὙΠ ΔῊ Οτθοῖδπ Ῥουτον (οἴ. 1. 81. ὃ 3). Τὴ8 56}0]. 6χ- 
Ραΐηβ τῶν νῦν ὄντων ὈΥ τῶν νῦν ἰσχυόντων, ἃπ4 ἐποιοίογο ΜΑ 9 
ΟΠ ΘοξπΓ65 ἑκατέρους τῶν νῦν ἐχόντων μᾶλλον, ἰᾳκίηρ' ἔχειν μᾶλλον ἰΠ᾿ 
[ἢ 56η86 οὗ ροΐίογθηι, 6886. 

4. τάς τε ναῦς, ἴ. 6. {Π6 ΤΟΓΥ 5Π105 ὙΠ τ ΠΟ ΠΟΥ ὙγΟΓΘ. ΠΟῪ 

ΒΙοοΚδαίης Ἐρίἀδιηπαβ (1. 36. ὃ 4). τοὺς βαρβάρους, 1. 6. [μ8 ΠΙγ- 
ΤΊΔΗ8. βουλεύσεσϑαι, ἐλεν τοουά, αοἴδογαίο τροη, ἐδ ἐλέη. 

πρότερον ἴπΠ0 τ Πάγανγαὶ οὔ ἐΠ6 βῃϊρ5 δπ4 δια Π8. 

πολιορκεῖσϑαι, {{ τοοιιϊά κοΐ δ6 τρεἰΐ 707 ἐλο86 (1. 6. [πη 8 ἘΡ᾿Δαμ πα Π5) ἐο 
δ διιϑέαϊηϊη ὦ δῖεγο. ΤῊ ργίϊο]65 μὲν Δπ4 δὲ ΔΓΘ ΠΕΙῸ ΘΙηρ]ογθα ἴο 
ΟΟΠηποροῦ ὕνγο ῬΓΟΡΟΒΙ[10Π5, ὙγΥΠΙΟῊ ΔΓΘ. ΒΙΓΟΠΡΙΥ οοπέταβίθα τ 11 ΘΔ 0 ἢ 

οἴου. Τὴ οὐ καλῶς ἔχειν, οἵ, Βαίί, ὃ 160. Ρ. 446, τνᾶβ ργϑαϊοαίρα οἵ 

ποῖ Π 6 οὗ ἐπ δοίϊοῃβ (8 θη ὈῪ [56], θαὺ οἵ [Π6 ᾿ποοηστα οὗ οᾶννν- 

ἴηρ Οἢ ΠΟΘ 65. ὙγῈ116 Οἱ γίϊησ [ῸΓ ρβϑοβθ. αὐτοὺς τοῖο᾽5. ἴὸ 

Ῥοΐἢ {π6 ΟὈΤΟΥ.8π5 πα ΟοΥ μα η8. (Ο6]16Ρ Τϑίουβ ἰδ ἴο {πὸ Οοτ- 
᾿η 18 η5. ἃΙοπθ, Ὀπῦ ἃ5 ῬΟΡΡΟ ΓΘΠΊΔΓΚΒ, ΠΥ {Π6η τὰ ἰῷ ποὺ τυ ἴοπ 

σφας ΐ δικάζεσϑαι, ἐο δ {ἰἐἰγαΐξίης, ἰο δ6 αὐ ἔβϑιι6 ἦγ, ὦ βιιϊέ. 

ὅ. ἀντέλεγον, γερίϊθά. τοὺς ἐν ᾿Επιδάμνῳ, 1. 6. ἐῃ6 οΟ]οπΙδίβ 
ὩΠΑ ἰγοορ8 βεῃῦ ἰοὸ Ἐρίἀδιηπαβ Ὀγ [Π6 ΟοΥϊ μι ΐδη5 (1. 26. ὃ 1). 

ποιήσειν ταῦτα, ἷ. 6. τὰς ναῦς καὶ τοὺς βαρβάρους ἀπάξειν. ἑτοῖμοι 

δὲ εἶναι κι τ. λ. ΤΠΘΓΘ ἰδ ΒΟΠῚ6 αἰ ΥΘΙΒΙΟΥ ἴῃ {π6 ἐγαμβ᾽ίϊοπ οἵ {Π18 

Ρᾶξβαᾶσθ. Οπθ οἷἶδββ οἵ ἱπίθιργίθιβ, Δηοηρ ὝὝΠΟΙΩ 816 ῬΟΡΡοΟ πᾷ 
Ηδδοκ, τη Κ6 ποιήσασϑαι ἴο ἀθροπα οἢ ἑτοῖμοι, ἃπἃ οοπδέγποῦ ὥστε 
(α {Π6 5θη88 οἵ λαὸ οοπαϊίέϊοπε μἰ. Μύ. ὃ 419. α; 8. ὃ 298. 1) ἴμεν 

κατὰ χώραν. ἼΠΘ Β86π80 ἴΠ6η σοῦ] Ὀ6: ἐλθν 106}6 αἴδο γεαΐγ ἰο τιαΐθ 

ὦ ἔγιιοο οτ, ἐδιΐ8 οοπατέζονι, ἐμαΐ δοίδ, ραγἐϊο8 δἠοινα γϑηναΐγ, αδ ἔπιον, 1067. 
(ἔργ! !ν, ἦτ ἐπιοῦν" ρίαοε), εἰγυξὶ ἐΐ6 δατι86 βλοιϊα, 6 ἀεοϊαφα, Ατπο]ᾷ 
δηα ΒΙοοιτηξ,, οἡ [86 οἴμοι μαῃᾷ, οοπβίττοῦ μένειν (6 ἢ Πρ τηογα 5ρ6- 

ΟἸἤοαΠν ὈῪ ὥστε) ἴπ αἰγθοῦ ἀθροπμᾶάθηοθ οὴ ἑτοῖμοι, δ η4 τοίδϊῃ δὲ Δεν 

σπονδὰς (ΥΠ]0}} 18 οτηἰ 64 οὐ Ὀγαοκοίθα Ὀγ 8}} {π6 τϑοθηΐ βαϊίουβ), {μτι3 

οοηπροίζηρ, ποιήσασϑαι ὙὙ1Γ} μένειν. ΤῊ 5. ἡγοῦ] σῖνθ {Π6 50η56 : “ ἐλεν 
ἀρεγ 6 εἰἶδο γεσύῃ ἰο ἀσΡέο μα λ δοίλ, ρανγ{λεϑ δηομία, γοηιαΐη, τοἤ6} 6 ἐλιεν 

0676, ἀπά ὦ ἐγιοθ δδ πιααίς, ἰο ἐονιίδνμο ἐλ ἐδ οατι86 βἠοια δὲ ἀ6- 

᾽ 
ου....- 



φ80 ΝΟΤ Ε 5. [Βοοκ 1, 

οἱαφα." ΒΙοομῖ, ΤῊΪ5 βυυΚο8 τα θ 85. ὕΠ6 Τ]018 παίαγα] ᾿ηἰθγυργθίδίϊομ, 
8.Π4 0η6, Ὑγ ΐοἢ ἃυοὶᾶβ [Π6 ΠᾶυΒἢ ὑγϑηβροβι]οη. οἵ Ὑγογ 8. ΡΟ᾿ ὑΥΒΙΟἢ 
[86 οὔμϑὺ 15 θαβϑᾶ, δ ποσρ {ΠπΠ6 ᾿πίουροβιθοη οἵ ὥστε Ὀούνγθθῃ ἑτοῖμοι 
84 μένειν, 18 Βοιηθ τ μα ἐΓΟ Ὁ] Θβοιιθ [0 ϑοοοὰηῦ ἴῸΓ. [Ιη τϑβρθοῦ ἰο {9 
τηοοῦ ψΠΪΟὴ ἕως Δ Κ65, Καὶ ἀπο ᾿αγβ ἀουγῃ [Πη6 τὰ] (αΎϑιη. ὃ 387. 8. δ), 

πμ8ὺ σμθη {86 φΡοϊπηῦ οἵ {ἰπ10 ΘΧρυΘββϑαᾶ ὈῪ 10 15 ραβί, δηᾷ {Π6 βἰδύθιηθπί 

ἰβ ἕο Ὀ6 τϑριθδθηΐθα 88 8 [αοῦ, {Π6 ἱπαϊοαίνο 15 πιϑθᾶ ; ΏΘη ῬγΓθβθηῦ ΟΥἉ 
ζαύατο, ὑπ Β θ᾽ υποίϊγο. 

ΟΠΆΡΤΕΗΒ ΧΧΎΤΣι 

ΤῊ Οὐτ  π μἴ8π5 τοὐθοῦ (Π6 ῬγΓΟΡΟΒ815 οὐ {πθ ΟὈΤΟυτέθϑη8, 8 Πα 5811 [ὉΓ ἘΡΙἀατηπτ8 Υ 

ΒΘΥΘηΥ-γο 51}}08 πΠΑ͂ΘΥ Αὐἰβίθιιβ δΔη4 οἴμποῦ Ἰθϑᾶθυβ (ξ8 1, 2); {π6 ΟὈΤΟΥΤ ΘΔ ΠΒ Β6ΠΩ 8 

Ποτδ]α ἕο Αοἰϊατα το Του ὈΪα {Ποῦ ΠΤ ΙΓ ΘΓ ἈΡΡΓΟΔΟΝ, ἀπ τπθαην 6 ὈΠΞΥ ἘΠ ΘΠΊΒΘΙΥ 65 ἴῃ 

Ῥτδρδτίπρ ὑπ οἷν ἢθοὺ ΓῸΓ δούϊοπ (ξ 8); ὑπ6 ῃιϊβδίοπ οὔ {πΠ8 μθυγα] ἃ Ῥσουΐπρ' ἈΠΒΙΙΘΟΘΒΒΙῺ], 

ΠΟΥ͂ ΘΟ ἴο δοίϊοῃ υνἱτ {πΠ0 ΟΠ Πἴδη ἤροῦ ἃπα ἀθϑίγου ἤξίθθῃ οὗ {πο ὶΓ βῃ 08. (ὃ 4); 
Δ.Πα ὁἢ [ἴῃ Β81Πη60 ἀΔΥ ποὺ ροβϑβϑϑϑίοῃ οὗ ΕἸρ᾿ ἀδιηπῈ8 (δ ὅ). 

1. πλήρεις, ἷ. 6. 11] οὗἨ ΒΔΙ]ΟΥ5, Ὑγ6}1 τηδηπθᾶ. πρότερον, ἷ. 6. ἴπ 

δάγϑηοθ οὗ {Π6 Ὡυτηδιηθηΐ. προεροῦντα. ὃ. ὃ 22ὅ. ὅ. ΤἼΠΘ 5080]. 
Τορσϑτ 5 {Π15. δοῦ οὗ [πΠ6 ΟΣ Δ η5. 85 ἄοπο ὈΥ {Π6 ὙὙΔΥ οἵὁἨ ᾿πβ]ῦ, θα 

1ῦ γγ88 ἃ ΟΘΥΘΙΠΟΠΥ͂ ΟὗὨ βΘΠΘΓΔ] τιβᾶρθ. ἄραντες, παυΐηρ τοοῖγἠθα αη- 

ο7ιογ., ρει ἐο 8θῶ. ------ δισχιλίοις. ΤΉΓΘΘ ὑπουβαπα ΒΟΡ᾿ 65 ἃΓΘ ΒΡΟΙτΘῃ. 

οὗ ([. 27. 832). ὙΠΘΓΘ ΤΠΔΥ Ππᾶνθ ῬΘΘΠ ΒΟΠῚΘ Τηϊβίαϊο ἴῃ {Π6 ἰοχύ, ΟΥ 

ῬΘΙ Δ Ρ5 [Π6 ΠΟ0]6 πα 61 οου]α ποῦ 6 σοῦ ἴῃ τϑϑαϊ 655 ὕ0 ΘΙ ὈΔΓΚ ἴῃ 

ΒΘΆ80η. Τὴ 3080]. {1 ηΚ8 ὉΠαὖ ὉΠΓΟῸΡ Ἢ οοπίθηιρί οὗ τῃ6 ΟὈΓΟΥΤ ΘΔ .5, 

ΟΠ6 ἐπουβαηᾷ ὑγογο ἸαὉ ὈΘ μη. Ῥαῦ {1185 ἰἴβ ὙΘΓῪ ὉΠ]ΙΚΟΙγ. Κερ- 

κυραίοις. ὃ. ὃ 202. 1. ἐναντία 15 564 Δαν Δ} (οἵ, Π1, δδ. ὃ 8) 
δα ΒΓ Πρ ΘΠ πολεμήσοντες, ἴο ἠέ ασαϊηδί. Ὁ. ὃ 225. ὅ. 

ὥ. ἐστρατήγει ΘΟΠΙΌΓΙῚΒ ἴῃ ΠΌΙΏΌΘΙ ἰὼ {πΠ0 ἢγβύὺ βυδήθοῦ ὑυμ] ἢ. [0]- 
Ἰονγϑ ἰ. Οἱ, Κ. 8 242. Β. 1. νεῶν. ὃ. ὃ 189. 

8. ἐν ᾿Ακτίῳ.....γῆς, ὅν Αοὐζιη ἐτν ἐδι6 φοιιγυέγν 47 Απαοίοριηη. 

ΤῊ σϑηϊίγο ἀοποίθβ {Π0 ὑυΠῸ0]6, {Π6 ΟἷΌΥ ΟΥ ουγῃ Ὀθὶηρ ἃ ρΡᾶσῦ. 8560 

Ν. οἡ 1. 114. 82. Αοἰϊαμη τγὰ8 Δέγου σα  Ὧ5 οο] ΘὈγαὐθα ΤῸ ὑῃ 6. πᾶνΔ] 

Πρμῦ Ὀούνγθοπ Ατιρτδβίτιβ πα Μίατκ Απίομν. ἐν ἀκατίῳ, ἴηι α 810). 

ΤὴΘ ὅ6Π0]. Βα. 8 ὑπαῦ {Π18 ὑγὰβ ἄοπθ ἴο 5Π0Ὺ {Π6}} Ῥϑϑοθα] ἰπίθηίίϊοη. 

ἀπεροῦντα μὴ πλεῖν. ὅ866. Ν. οὐ 1. 10 8 1 (θη). ------- ἐπλήρουν. 

Ξθθ. Ν. οἡ πλήρεις, ὃ 1 ΒΌΡΙ. ζεύξαντες. ἼΤΠΘΡΘ 18. ταῦθ! ἀοαθὺ 

ἴῃ νγμδαῦ οοπβίϑθα {6 ΓΘΡΔΙΓΒ, τ ΒΟ. 811 σομημηθηΐδίουβ ἄρτθθ ὑῃδῦ (Πϊ8 

ὙγΟΡ ἀθποίοβ, ΤῊὴΘ ΟἿΪΥῪ νίθυγβ ὙΠΟ. ΒΘ πὶ ΘΑΡΆΌ]6 οὐ Ππβ01Ποδίοι 

αν, (1) {μαὺ οὗ Ῥάββουν, Οοθ]]ον, αηᾷ ΑὙ πο] : τὐπα ον γαΐης τολέϊ, γΟ68, 
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ἱ. 6. Ῥαββίηρ ἀπο - οἰ ἢ5. ὉΠάΘΥ {πὸ 5810 8πα 80 ὈΙπαϊηρ τ ἐοροίμου, 
ΑΥ̓ΠΟΪα βᾶγ5 ὑπαῦ {Π6 Ῥναιββίδη βῃ 105. (αΚθὴ ἴῃ {π0 Ταριβ 'π 1808, Ὑγογθ 
Κορῦ τορϑῦμον ἴῃ {815 ΤΠΔ ΠΟΙ. ἰπῃ ΘΟΠΒΘΟ]ΊΘΠΟΘ Οὗ {Π6]1 ἂρθ 8πα πηβοππᾶ 

ΘΟΠμαΙ ΟΠ. Ἠθ 4180 τϑίουβ ἴο Αοίβ ῶ9: 19. Βυὺ Ῥθρρο ἀθηῖθβ {δῦ 

ὑποζώννυμι, ὙΥΒΊΘῊ 15 ΠΥ ΤΟπ πα, 85. [Π6 58 Π16 τηθϑηϊηρ ἃ5 ζεύγνυμι, 

ΟΥ' ὑμαῦ {Π6 βσπϊποδίϊοη οἵ ὑποζώματα ἴπ Ρ]αίο, ΒΘραΡ. Χ. Ρ. 616.0 

(οἰϊθβα ῬΥ (ἀοο θυ, δπα ΑὙπο]4) 8 ῬΆΓΆ1161:; (2) {π6 ἱπίογργθίδιϊοῃ 

δαορίοα Ὀγ Ῥοτγίμβ, Ηϑδοῖ,, ἃπα οἴμοι: 7ιεγηϊδλίηῳ κοὐ, δοηοῖο8, οαγ8, 

οἷο. ; (3) [86 ᾿πίογργοίαίοη οἵ ΒΙοομηῖ,, σγηο τοίδυβ ἴῦ ο {Π86 {ηη167' 

δίοοίβ, ϑϑαηιβ, αγια δέαψβ, ὈῪ νυ μΐοἢ [Π6 ἔγϑπηθ οὔ {Π6 5ῃῖ]Ρ 15 πο ἰορϑῃ- 

61, 8η4 ΒΊοἢ πορᾶ ἴο 6 τϑραϊγθα οὐ Το πθυγοα ποπθνοῖ ἰὐ 18 τη ἐρᾷ, 

1 ὅτὴ πο] ]πθα ἴο δαορῦ {15 νίθυγ, δ ποπρ ἔα ἔγοπι Ὀθίηρ οογίδὶ ἢ. 85 

ἴο 1[5. φογγθοίηθθθ. ΤῊΘ φϑπθγα] ἀοῆηϊίίοη γεραϊγίπς (οἵ. Βοίαμηῦ δι 

Ὁ066), 15 ῬΟΓΉΔΡΒ 811 {παῦ νγθ οἂῃ οἷν υυιῦἢ ΟἿ ΡγΓοθοηῦ Κηον]θᾶσο οὗ 

[1η6 σγογ, δηᾶ {μθ δποϊθηὐ βέιτιοῦασο οὐ 5108. 

ΤΘΘ 5, ῬΓΟΌΔΌΙγ, ἴο ΒΌΘΙ ΤΩΪΠΟΙ ΤΘραῖΓ5. Πα θαυ ριημθηΐβ 85. 81} γ655615 
ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΠ]Υ ΤΘΑΕΪΓ6. 

4, γὰρ ἴῃ τεσσαράκοντα γὰρ ἸΤΩΡ]165 8) 6]]Π1ρ518: πΠ6 πατηθοι ([. 6. 

οἰση ν) νγὰ5 811 {ΠπῸῪ οου]α ορροβο ἴο {πὸ Οὐ ἐδ η8, 707 7ογέψ, οἷο. 

ἐνίκησαν. ΤιΘ8 Κ6 ὑπῖη 5 ἐπαῦ {Π6 δοίϊοη τοο]ς ρ]αοθ θθύνγθοη Ραχά 

8η4 Οδρθ Υ δι]άμηι. παρὰ πολύ, ὃψ 7». Ῥδαν. αποίοβ {185 ἴῃ [86 
ΔανΘΓΌΪΔΙ ἔΌττη παραπολύ. διέφϑειραν, ἰδαῤίθα, ριυιύ ἤογ8 (6. ὁθηι" 

δαί. αὐτοῖς τοῖογ5 ἴο ἴΠ6 ΟὈΓΟΥΤΈΘ8Π8. τοὺς---πολιορκοῦντας 
Το ΐουβ ὅο {Πο86 οὗ {η6 Οὐγουυδη5 ὙΠῸ 6 ΓΘ Ῥοβίοσίπρ ΕΡ᾿ βγη Πτ8. 

ἨϑΟΙς Ὑ76}1 ΟΌΒουγ 88 ὑπαῦ {15 15. βῃονσῃι ΒΥ [Π6 ομδηρσθ οὗ ο886, 5ῖποθ 

οὐμου υσῖβο [Π6 οοπδέγτοίίοη. τηϊρηῦ μαγθ Ῥθθπ. οοπίϊπιιρα ὈΥ ἐπ6 ἀαίϊνθ, 

τὴν ᾿Επίδαμνον πολιορκοῦσι. παραστήσασϑαι ὁμολογίᾳ, 70γοοα, ἴο ὦ 
οαρτξιϊαϊίοη, ὀγοιγῆξ ἰο αργὸθ ἐο ἐθ67η18 077 8 Ὑοπᾶθῦ. ΤῊ πθ6 οὗ 

παρίστημι ἰδ ΘΕ Β}}ν ἀογὶνϑα ἔγοπι 105. 1068] βϑ σηϊ οδίϊομ ἴῃ {Π6 ταϊ4α]6: 
0 οατι86 ὦ Ῥ6γϑογὶ 0 βίαπιί ὃψ οπθ᾽8 8146, αι ἤθποΘ ἐο οοηεροῖ, ο ὃ6 ογν 
ΟΤι6 8 8166. ὥστε, οη, ἐοπαϊέϊοη, ἐμαί. ὅ86 Ν,, οὶ 1. 38. ὃ 4. 

ἐπήλυδας, Τιδῖρ ΦΟΉ.678, {Ππ6 βᾶτηθ ὑπαᾶὖ ὑγογο 08]164 ξένοι (1. 26. ὃ δ), 1. δὲ 

186 Απιδγδοϊοίβ ἃπ4 Τϑαοϑαϊπ5. (1. 26. ὃ δ). ἀποδόσϑαι “οϑὺ ἱπ 
86γυἱξέοην τϑηαίογ 6." ΟΟΟ]16γ. Κορινδίους δὲ δήσαντας ἔχειν, διιΐ 
λαυΐηᾳ ϑοιγιά ἐΐ6 (Οογὶηεμίαηϑ ἐλον ἐἠουα ζόωρ ἐλθηι --- Βμου]α τοὐαϊῃ 
{Π6 ΟοΥ π 8 η5 ἴῃ οὐυδίοαγ. 

ἐπισκευάσαντες 
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᾿- ΘΕ ΡΥ ΕΚ Ν ὅ0) 

ΤῊ ΟὈΓΟν τ θΔΠ8 Παυΐηρ ογθοίθα 8 ἔσορην, Ραΐξ ἔπ τοϑῦ οὗ [π6 οαρίϊνγοβ ἕο ἀραίῃ, θα στϑν 

ἰαῖη ἴΠ6 ΟΟΥΙπ 85 ἴῃ οαδβίοαν (8 1): [Π6 Ποοί οὗ [Π9 Ἰαίξογ το τἰπρ Ποιπθυγϑταᾶβ, [ῃ 9 

ΟὈΓΟΥΤΘΔΠ8 ΤΟΠΊΔἰ ἢ Τηδϑίριβ οὗ ἴη8 868. ἴπ ῃοδϑθ ρβαγίβ, γαυύαρθ ἴΠ6 ἰθυσὶ ουυ οὗ 1,6 088 
απ θαση ΟΥ]]6Π6 (ξ 2); ἴῃ ΟοτΥ 8 η8 βοπᾶ ουἂΐ ἃ ποὺ ἢθοί ἴο βιιβίαϊ πῃ {πΠ6 οϑῆβο οὗ 

ΤΠ ΘΙΓ 411168,  ὩΪΟ ἢ {898 15. βίδίϊοπ δ Αοὔτη δηα δρουΐ ΟΠ πηοσίπτη (ξ 8): [Π6 Οὐοτους 

τδῃ ἢθοῦ (898 15 βίϑίϊομ. ορροβῖίθ δὖ Τωθαοῖπηπο (ξ 4): θαῦ ποῖζμθυ ραγὶν αἰζθηιρὶ ἴο 

Ῥγῖηδ Οἢ 8Π Θησϑρθιηθηΐ, 8ηἃ 0η {Π6 ΔΡΡΓΌΔΟΙ οὗἨ υυϊπίου τοῦθ ποπηθυγασᾷ (8 ὅ). 

1. Λευκίμνῃ. ΑΥ̓ΠΟ]ἃ ΡΓΘΐοῚ5. Λευκίμμῃ, 88. 186 τοϑδαϊηρ οἵ {π0 Ὀοβὺ 

ΜΗ͂Ξ. δηα οομῆσιηθα ὈΥ {Π6 πᾶπη6 ΤΘΌΚΊΙΠΊΠπΊο, ὙγΠῖο ἢ {π6 Ρ]δοθ 501] 
Ῥθᾶγβ. Οἵ. Τοᾶνν6}1}5. Ο]855. Τοῦν. 1. Ρ. 89. ΟΌ]. Τιϑακο (ΤΊϑγυ 6185. ἴπ 

Νουίῃ. Οτθθορ, 1. Ρ. 94) ὈὉΥῚ Γπ6 πᾶτηθ ΑἸόέκΚοιηο Ἰαθη 1 ῆ685 ἰῦ γι (Π6 

Ἰονγ οἂρ6 δᾶάναποίηρ ἱπίο π6 οἤδηποὶ δὖ Οουΐα, οἰσηῦ τη]65 το {86 

ΠοΡ υγαρ οὐ ὅδρο ΒΙδποο. τοὺς... «ἀπέκτειναν. ΤΠΪΒ τγὰ8. 0 Π6 
ΘΟΠΙΓΑΓΥ 0 [Π6 ἐθγ 5 ΟἵἩ ΒΌΓΓΘΠΘΥ, ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἴῃ ἐπ δχοϊξζοιηθηῦ οοοϑ- 

ΒΙΟΠΘα ὈΥ {π6 δγθοίϊοῃ οὗ [π6 ἰγόορῆνγ, οὐ δὖ ἐπθ βυρροβίίζοη οὔ {Π6 

ἀοιηοογ [108] Ἰοδάθιβ, ἰη οΥθυ' τὸ οαὖ ΟΥ̓ 411] ΠΟΡΘ οὗ δοοοιηπιοδίϊοπ 
ὙΠ {Π6 ΔΓ βίοογδου. ἄλλους πη π60 ΟοΥπ ΐδπ5. ΤΉΘΥ Ὑγ6 10 
Ο41164 ἐπήλυδες ἴπ [Π6 ῬΓΘοραϊηρ ΟΠ δρίσρυ. 

2. ἡσσημένοι, τρογϑίεα. ἐπ᾽ οἴκου, Ποηιεισαγᾶ. ἐπὶ πὶ {Π6 

δοηϊ νο τηᾶγκΚ8 {Π6 δἴτη, οδ]θοῖ, οὐ αἰγθοίΐοῃ οὔ ἐπ δοίϊομ, 48 πλεῖν 

ἐπὶ Σάμου, ἴο 8βαϊΐ ἐοιοαγαβ ϑαηιοβ, Ὀτὺ ἐπὶ Σάμον, ἐο ϑαγιοβ, ἐπ᾽ οἴκον, 

ἐο ἐΠοῖγ" ἤσηιθ. ΟἿ, Κ. ξ8 518. ΒΕ. 8; 296. 1. "; 5. 8. 281. 
ἴθ. πΠ6 δΔροάοβὶβ οὗ ἐπειδὴ---ἀνεχώρησαν. τῆς κατ᾽ ἐκεῖνα τὰ χωρία, 

ἱ. 6. [6 5608 δΔα]δοθηῦ ἴο Οὐτουτᾶ. τὴν---ἀποικίαν. ΤῊΪ5 ἨδΔ5 ῬΘ6Π 

τηρηὐοπρα Ὀοΐοτγο (1. 27. ὃ 3), ἀπ Ἰθπορ {π6 δγίϊοϊο 15 αὐΐδοηθᾶ ἴο ἴύ. 

τῆς γῆς ἔτεμον, ταυαγοά ὦ γαγέ 97 ἐλ οοτγυέγψ. ἘῸΓ [Π6 σϑηϊεῖνο, 
οἵ, ΜΈ. ὃ 895.1; Κ. 8 278. 8.4; 5. 191.1. Τὴθ 881η6 Θχργθββίοῃ Ὑγ0 

πα ἴῃ 1|. δ6. ὃ 4. ἐπίνειον, παυαΐ αγϑοπαΐ, 86α-Ρογέ, ΠΘΓΘ {Π9 

ΠΑΥΥῪ οὗ πο Ββἰαΐθ ἴᾶγ. 00]. τγὰβ {π6 Ῥίγιβ, Νίβεθα, αὙ θάμ, θα. 
παρέσχον τοῖοτβ ἴο ἔπ Ἐ]Θαπ58. ΟἿὮἁΔ 1. 28. ὃ 2. 

8. περιιόντι τῷ Ξϑέρει, «οἼιογν ἐΠι6 8117)" τοα8 αγαιοίη ἴθ ἃ οἴοϑο, 
αδοιιέ {)ι6 οη 7 ϑιμηυηιοῦ. ῬΌΟΡΡΟ δῃηᾶ Ἡββδοκ τϑδᾶ περιόντι τῷ ϑέρει 

(αϑίαϊ8 γεοϊέψιια ραγίθ), ὙΥϊο τϑϑαϊηρ 18 Του πα ἴῃ δἰμηοβὺ 411 (ἢ6 

Μ55. πᾶ αἷβο ἴη ΒθΚκοῦβ δαϊθίομ. Βαῦ ΑΥ̓ΠΟΙα Βῃο 8 γί οοηο]ὰ- 

βίνου, ὑπαῦ {Π18 νγου]α ἀοιηδπα {Π6 τϑδᾶϊηρ τῷ περιόντι τοῦ ϑέρους, ΟΥ̓ 
τῷ ϑέρει τῷ περιόντι. ὥοιηθ Τοηον ἰύ (45 αἸ4 ΒΙοομηῖ, ἴῃ ΗΪΒ. Θαυ] 6 

δαϊῖομ), εἰγιϑλΐ, ἐδι6 τούτην 97 ([Π 6 ποχί) ϑ8ιμη))72)167", οὰ {πη στουπα {πῃαῦ 

{16 508-ρὐ οου]Ἱᾶ ποῦ πᾶν ἰΚθη Ρ]αοθ Ὀθίογο {Π6 Ἰαβύ οἵ δαὶν, νυ Β ἢ 

ἐκράτουν 

ἡμίλ......... .Χὦὕ.»....... 
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σγουῦ]α Πᾶν Ἰοῦ ἴοο 11{{16 ἀϊτηθ ἕο [Π6 τ ἴδ η5 ἴο τοίθση Ποιηο, τοδὺ 
{Π|οῖν θοῦ, υυΒΊΟἢ πγαϑῦ πᾶν θθ6π ΤΟΌΡΉΪΥ Πϑπα]οθα ἴῃ ἐμ θηρσαροιπηθηΐ, 
8η4 βίδιϊοη 1Ὁ αὖ Αοὐϊππη 8π4 δθουῦὺ ΟἸΪ που πτη, ἴῃ βθαβοη ἕο τηᾶκο ἃρ- 

Ῥ]ΟΔΌ]6 ὑπ σσογᾶβ τ Β]Ο ἢ. ΤΌ]]οὺν (ὃ ὅ Ἰηῇγ8), ἀλλὰ τὸ ϑέρος τοῦτο ἀντικα- 
ϑεζόμενοι κ. τ. λ., αὔθ} γοηιαϊγυίη ἴηι ορροϑὶΐθ βέαξίογι5 ἐϊι18 τολοῖο βιίηι- 
πιοῦ. Βα ΤΠΔΥ τῦθ ποῦ δβϑίρῃ ο {Π6 {{τπὴη6 οὗ [Π8 Ὀδέι]6, Δἢ θαυ] ἀδίθ 

ἴῃ [Π6 Βατηγηοι {Π8η {Π||8 ᾿η ουργθία ἢ δββατηθθῦ ΟὍΘΙ1ῈΓ ἐπῖπκδ ἐπας 

16 ἴοοΚ Ρ͵δοθ ἴῃ {π8 Ὀοσὶππίηρ οἵ {Π6 5. ΠΊΠΊΘΙ,, Δα ῬΘΓΠΔΡ5 ΘΥΘ ἢ ἴῃ [Π9 

Βρτῖηρ. [Ὁ 80. ὑπο γθ νγου]α τϑυηδῖη 81Ὴ0]6 {ἰπ16 ἴον [Π6 ἐγαηβαοίϊομβ ΠΘΓΘ 

ΒΡΟΚΘη οἵ. Β6βία65, 1 ἀλλὰ τὸ ϑέρος τοῦτο ἀντικαϑεζόμενοι κ. τ. Δ. ΤΟ ΙΟΥ5 

ἴο {Π8 ποχῦ Β.ΠΙΏΤΠΘΙ δἰΓο. {πΠ6 Ὀδύ{16, 10 Πδ5 ἃ ὙΘΥῪ ΒΆΥΒῊ οοηπροίϊοῃ, ἴο 

ΒΔΥ {Π6 Ἰοαβί, ἢ τοῦ τε χρόνου τὸν πλεῖστον, ὙΥΪΓἢ Υ ΠΙΟἢ {Π6 βϑοίϊοπ 
ΘΟΠΙΠΊΘΠΟΘΒ, ΘΒΡΘΟΙΔΠ]ν 1ἢ τὸν δ᾽ ἐνιαυτὸν πάντα κ. τ. Ἃ. ὙγΊΓἢ τ ΒΙοἢ {Π6 

ποχῦ ομδρίον Ῥθρῖπβ, θ6 ἔδκθῃ 8150 ἱπίο οοπβίἀθγαίΐοη. Τῆθ Ὀαι]6 

ἴοοκ ῬΙδο α. ο. 4856. ΤῊΘ [1] γϑᾶν δἰϊζογ ἐπ6 568- σύ, δη8 [Π|6 γθ8 

Βιθβθαπθηῦ 0 {πδύ, σσου]ὰ ᾿ἱποῖπαθ {η6 τὶ πίθυβ οὔ α. σ. 48δ--4, ἀπᾶ 

484-8. Βαΐ ΒοΙ6 ἃ αἰ ΠΟΟ]ΟΥ ἃυῖβοϑ ἔγουὴ {πΠ6 [δοῦ, {παῦ {π6 Ῥοϑῦ οἶγο- 

ΠΟΙορἰβίβ ΘΗ ΠΟ ΒΥ ἢχ ἐπ ἀαΐο οἵ {Π6 βθοοπα ὀχρϑαϊίοπ ἴῃ 482. 

Ὑ Πδῦ ὑσϑῦθ [Π6 οοπίθμαϊηρ ραγίϊθθ ἀοίϊηρ {Π6 γϑαν ἐπαῦ 18 Π6Γ6 οτηϊῦ- 

θα ΑΥ̓ΠΟ]α 6805 οὐϑι {π6 ΑἸ ου]ν, ὈΥ ἀβϑὶρπῖπρ {πΠ6 ἀαίο 438 ἰο 

[ῃ {ἰπη6 ὑσμθη {Π 8 ΞΡΘΘΟΙ 68 (ΟΠ ρ5. 82--48}) ὑγογ6 ἀο] νου, ἃπα 489 ἰο 

[86 δυθπίβ νυ ΒΙΟἢ ἃγθ ἀθίϑι]οᾶ ἴῃ 1. 44. Βαὺ ρϑῦῃαρβ ὑπὸ ἐθγηιέμιιβ ὦ 

ψιο οἵ [Π686 ὑυῦ2ό γΘΔ75 ΤηΔῪ 6 {Π6 τυὶπίθι οἵ ἃ. ο. 43ὅ--4, τγμθη ΒΟ 

Ῥαυίϊοβ υυθηῦ ἰπύο Ὑυϊ πίθου ψπδρίθυβ ̓  {ῃ6. Ὑ681 ΘΕῈ [Π6 508-ἢρῃῦ τγοῦἹᾶ 

[Πθη "6 484-8 ἀηᾶ {πΠ6 ποχὺ γϑὰγ 488--2, 50 ὑπαῦ ἴῃ {πΠ6 Βρυΐῃηρ; οὗ 482 

[Π8 βθοοπᾷ δχρϑαϊΐοη τϊσηῦ 6 τηδᾷο. ᾿Ακτίῳ. ΤΗΪβ βίδεοη πᾶ 

ἐμαῦ αὖ ΟΒΙ τη θυ απ ὑγΘ ΓΘ ΟΠΟΒΘΉ, ἴοι ἐπ ρτοίθοίίοη οἵ (Π6 1,Θποα ἰδ η85 

8η4 {πΦὶΓ ΟἴΠΟΙ 411165 ἴπ ὑπαύ σαδγίογ. Χειμέριον, Οὐήηνογ τίη, 

ΔΟΟΟΙΆΙΪΠρ ἴο 168 Κ6 {Π| Ρ]δθθ πον 681164 4γρ{έξα. ΟΥ̓, Ν. οπ 1. 46. ὃ 4. 

ΟσΒΠΑΡΠ ΕΒ. ἘΟΧΧῚ. 

ὙΤῊΘ ΟοΥἠπ 8 Π5 Βροπᾶ ἐμ6 ποχύ ἔνγο Ὑθ878 ἴῃ δοίἑγϑ Ῥγθργαίοῃβ [ὉΓ Ὑγὰγ (8 1); δὲ τυυβίοῃ 
Βοὶπε δδττηθᾶ, [Π6 Οογον τα η8 ἀθίθγμηϊπθ ἴο Β8 Πα δΙΏ θαββϑουβ ἕο ἱτηρίοτο {π6 αἰᾶ οὗ ἐη8 

Α(ΒΘπΐδπδ (δ 23); ἴΠ6 ΟΟΥΙ ΠΕ Δ η8. Πθατίηρ' {Π]8, ΒΕΠ 8 ΘΠ ΡΆΒΘΥ αἶβὸ ἰο ΑἸΠ6Π8 (8 8); 

8}. ΔΒΒΘΙΠΌΙΥ εἰπε; Θοπγοπθᾶ ἴῃ {μα οἰἵν, Π6 ἀφ αίο 15 ορθῃθᾶ ὈΥῪ ἴῃ ΟὈΓΟ ΘΔ Π5 (8 4. 

1. ὀργῇ φέροντες τὸν---πύόλεμον, ΦΟΥΥ ΠΗ ον {6 τον ερἱέἤ, βρίν τέ. 

ΤΠΘ οἱ οοτητηθηΐαϊουβ αὐ ΠῸ πὶ ΒΙοοτηξ, ΠΘγο [ΠΟ υγ8) ἱπίουρτοῦ ἴξ, δοίη 

ἱπαϊρπαπέ αὐ ἐΐ6 τραν, ἑαέηρ ἔγν ἀπιαφοοη, ἐλ τραν' (1. 6. ἔπι δυθῃηίβ οἵ 1). 



9356 ΝΟΤΈῈΒ. [Βοοκ 1. 

Βαΐ οἴ, τὰ ἄλλα ϑυμῷ ἔφερον, Ὗ. 80. ὃ 2, ἀροπ ὙΒΙΘΗ ῬΟΡΡΟ ΤϑιπΑΙ ΚΒ: 
ΠΗ δα βἰσπϊῆοανθ ροβϑαπῦ ααδπὶ γοϊίψια ἐπιροέιν ψιιοάαηυ πϊηνὶ 
αὐἀηυϊγυδέγαθαπί. ἐναυπηγοῦντο, δερὲ θυ της 81.108 707 ἐϊιοηιδοῖο68. 

τὰ κράτιστα --- ἴο ἐλ6 «εὐηιοδέ 97 ἐλιοῖ)" αὐτἰεέψ. μισϑῷ πείϑον- 

τες (86. αὐτούς), ἐπιαιοίη ἐΐθην ὅψ τραφ68 (ἴο οπίου ᾿πίο ΓΠμοὶγ βθυν 06). 
ΒΙοοιηῖ, ἔομ 1Π1|. 81. ὃ 1, σου] ΒΌΡΡΙΥ ξυμπολεμεῖν, δπα τοίοιβ ἴὸ 

ΟἿ Θχργϑββίοη, ἑἐαῤίηρ ἐλθην ἐγυίο ραν. 

ὥ. ἦσαν γὰρ ΟΟΤΠΠΊΘΠΟΘΒ ἃ ῬΆΓΘΠ Πο515. Υ ΠΙΟἢ οχίθηαβ ἴο Λακεδαι- 
μονίων. ΤΠΘ νϑ Ὁ ἔδοξεν συ βῖοἢ [Ὁ]]Ονγβ, 15 οΘοππθοίθα ὈΥ καὶ (ὈοἴοΓο 
186 Ῥδιθῃς 6515) ἰο οἱ Κερκυραῖοι... «ἐφοβοῦντο. οὐδενὸς ἀΘΡΟΠαΒ 
ΟΠ ἔνσπονδοι, ἴγν αἰϊίαγιοθ «οὐέδ, πιο ὁη16. ὡς, ἕο, “ΒΒ πΘνοῚ {Ππτ|8 

ΡῬιθῆχϑα ἴο ἃ ποὰῃ ἀθηοίϊηρ' 8Π ᾿πδηϊτηδίθ οὈ]θοῦ.") 8. ὃ 180. Ν. 

εὑρίσκεσϑαι, ἕο γηνά 707 ἑλθηιδοίυεβ. ΟἿ. Ατδ0. 11. 1. 8. 6. Τῇ οὐ]θοῦ 

18 ὠφέλειαν. 

8. καὶ αὐτοί, ἐόν αἶϑο. πρεσβευσόμενοι (ὃ. ὃ 295. δ), ἐο πεηο- 

ὀϊαίο ὃψ αηιϑαδβδαάογϑ. ῬΟΡΡΟ ῬγΘίοΒ πρεσβευόμενοι. σφίσι ἀ6- 

ῬΘπα5 οἢ ἐμπόδιον. πρὸς---προσγενόμενον. ῬῬοΙηΘΕΠ165 [Π6 ῬΓΘΡΟ- 

ΒΙΠ10η τυ Ὑγ]Οἢ ἃ νοΥῸ 18. ΘΟΙΠΡΟΙΠΑΘΩ 15 τορθαϑίθα, “έσϑαι 
(ΞΞ ἐς τὸ ϑέσϑαι) ἀοποίθϑ {πῸ0 τθϑρθοῦ ἴῃ ὙγΒ10}} ἐμπόδιον 15 ἴο Ὀ6 [8 Κθη. 
ΟΥ 1. 25. 81. ῬιΙοοιμῇ. ἰδῖκοθ ἴὖ ἴῃ {πΠ6 56η86 οὗ διαϑέσϑαι, αβροτ!76, 

ΟἹ167,, ἱ. 6. ὈΥΪΠρ; ἴο 8 ἴββθ. ΤῊΪΒ Ὑ6 γῸ 15. ΠΒΌΔΙΥ Δοοοιηραμπὶθα ὈΥ͂ 

εὖ οΥ καλῶς, ὙΒΙΟΙ 56η86 ἰβ Π616 ρἴνϑῃ ὈΥ ἣ βούλονται. 
4, καταστάσης ἰδ ᾿ηἰγϑηβιιϊνγθ. ΟἿ, ὅόρῃ. αν. 68, Ρ. 10. ----- 

τοιάδε, αϑ 7οϊΐουϑ. ΤῊΘ βαθβίδποθ οὔ [Π6 Βρθθοὶ 15 ρῖίνθη. ΟἿ 1. 22, 81. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΒΕ ΧΧΧΙΙ.--ΧΧΧΎΥΙ. 

ΤῊ8. ογαϊίοη οὗ {π6 ΟὈΥΟΥΓΈΘΔΠΒ ΤΔΥ Ὀ6 αἰν θα ἰπίο, 1, {π6 ϑχογαϊαμη 
(ομδρ. 82); 2, {μ8 ἀγραμηθηίαίϊνθ ρουίοη (μα ρ8. 88--360, 8. 2); 8, {π6 ῥϑιογα- 

ἀΐοη (ΟΡ. 80. ἃ 8). ὙἼ6 ββοοπᾷ ραχύ (1. 6. {π6 δυριπιθηαν 6) ΤΥ 8180 θ8 
Βα νἀ 6α ̓ ηΐο {Π|6 τὸ ὠφέλιμον (οΒδρ. 38), ἀπὰ τὸ δίκαιον (0808. 84,35). ΤῊΪΒ 
Ιαϑὺ μθδὰ ΤηΔΥ δ͵βὸ Ὀ6 βυθαάϊν 64 ἱπίο 8η Δυρατηθηΐ, 1, ΡΟη ἐπ6 οἰαίμηβ 

ΠΟ ἰῃ6 ΟοΥπἐμδη8, 88. {Π6 τηοίμου σομΠίΓΥ, ταϊσηῦ ὍΘ ΒΡ ροβθα ἰο Βᾶγθ 

ΡΟ ἔπ ΟΟΥΟυ δ Π8 (ΟΠ. 84); ἀπ 2, προ {Ππ6 νἱοϊαἰϊοη οἵ ἐπ Ῥϑίορση- 

ποβίδη ἰγθαῖν στ ΒΟ. {π6 ΑἸ ηϊδηβ. πγουϊᾷ Ὀ6. Θμγσ ΘΔ 016, Βῃου ἃ {ΠΟΥ 
ΒΌΘΟΟΥ {Π6 ΟΟΥΟγγθδη8 (ΟΠ ρ. 8. 8 4). ΤῈ6 ογαΐου ὑπθῃ γθουγ8. ἀρ Ϊη ἰοὸ {Π8 

ταἀνγαηίαροβ οἵ {Π6 Ῥγοροβθαὰ ΔἸ] απος (ΟΠ ρ8. 8ὅ. 8 ὅ, 86. 8. 2), ἀπ οἴοβθϑ τ 
[86 Ῥογογαίίοῃ, 

ΤῊΘ ογδίϊοηβ Πα ΒΡΘΘΟΠ 65 ἴῃ ΤΉ ΘΟΥ ἀἸ 468 ἀν [Ὁ]] οἵ δχϑρθίϊοα αἰ ΒΠ ΘΟ] Ἶ68, 

8Δη4 τοαυΐγο τη} ἸΔΟΥΟΙ8. βίμα ν, ἱπ ΟΥ̓ΘΥ ἐο πα ογβίδηα {Π6 1, 580 ἃ8 ἴο 8688 



σπαρ. ΧΧΧΙΙ] τ ἈΝΝΘΙΉΝΕΙΝ Εγΐ 

ΔΠΔ ἀρρτθοϊδίθ ἐμεῖγ ῬοδυΥ ἃπὰ ἕογοθ ΤῊΘ γϑαάθι βῃουὰ βαθ]βοὶ θυουν 
Βθηΐθποθ ἐο ἐπ πιοϑὺ ΒΘΆΓΟΒ πο ΡΥΔΙΏΤΊ Δ ϊ08] ἈΠΆΙγ βῖ8. θΟΙμ οὐυ τ ]ορίοαὶ ἀπά 
ΒΥ πίοι 08], ἀπ ΒΑν]ηρ᾽ ἐμ18 ΘΧρ]ογθὰ ἐμ6 τηθαηΐηρ,, ΒΒου]4 ἐγθαβαγθ 10 ΟΔΥΘΙΏΠΥ 
1Ὲ ΤΩΘΙΠΟΙΎ, 80 88 ἰ0 Ὀ8 80]8 ἰο γϑδᾷὰ ἴῃ σοπηθοίϊοη ἸΔΥΡῸΓ Ῥογίϊομβ, ἅμα ἴπ ἐμ6 
6η4, ἐπ “ο]6 ογαίϊοη. ΤῊϊβ, Πουσθυϑυ, Βῃου ἃ ποὲ 6 ἀθοιηθᾶ 11 ἐπδὲ 15 
γϑαυϊβιίθ. Ἀδρθαίβα ῬθυΊ18818 ΔΥΘ ΠΘΟΘΒΒΘΙΎ, (0 Βθοῦχα ἐμαῦ Θα56 οἵ ἐγϑῃβϊίϊοῃ 
Πα ἔγθθάομ ἔγομα ὙθυθᾺ} ῬΘΥΡΙ οχ 188, τ ῖοῖι Ὀγίηρ ἐμ ταϊπα ἰηΐο βυτωρδίμν 
ΜΙ {Π6 στοαὶ Πα ρ]ουίηρ' 4688 οὗ {ῃ6 Ὑυυϊέθυ, ἃμα οδιβα 16 ἕο θ6 ῬΌγΠΘ 8] οηρ; 
ὌΡοπ ἐπ βίγβθδπῃ οἵ δυριιτηθπέ, ὑυ 10} ἤοτνβ νυ Ἰ ἢ βαοι ἀορίῃ πα γθμθιηθποθ 
μὰ ρταπάθαι. ΤῊ δαϊξον οἵ {μ]8 δαϊέϊομ τσου]ὰ ἐμδγθίογθ ἀσρθ ΠΡΟ ΘΥΘΥΥ͂ 
τοδάθγ, μ6 ἱπηρογίδποθ οἵ αἰξαϊπίπρ' ὈΥ ἔγθααοπὺ τουίθιγβ ἐμαὶ [λον οὗ ἰγδη8- 
Ἰαίίομ,, γν]Ο ἢ γ71}}} ΘΠ8 016 Ἀἷπὶ ἔο γθδα ἔμ8βθ Βρθθοῖββ, υυϊἐμουὐ {π6 ἱπέθυτιρέϊομ 
ΟΟΟΑΒΙοηΘα ὈΥ͂ ΘΟΠΒΌΠ ἰηρ' ἸΘΧΙ ΘΟ Π8 ἃΠα ΟἰΠ6Ὶ ῬΟΟΚΒ οἵ Γϑίθγθησο. 

ΘΗ ΑΡΤΉΠ, ΧΧΧΤΙ. 

ΤῊΘ ΘΧΟΓαΙ Π ΠῚ ΘΟΙΏΤΊΘΠΟΘΒ ὙΥ ἢ 8Π ΔΟΚΠοΟυν]οαστηθπί, {παΐ [πΠο86. τνῆο 85 Κ αἷα, ἴῃ {πὸ οἷτ- 

ΘὈΤη Βα ΠΟΘΒ ἴῃ ὑγΒ]ο ἢ) (η6 ΟΟΓΟΥΤΕΒΔΏΒ ΡΓΘβθηΐ {Π ΘΙ ΠΒ6]γΥ 68 ἴο {Π6 ΑἸ ΘΠ 8Π8, ΒΒΟΙ]ἃ 5ΠΟΥ 

ἐμαῦ δὴ δαάνδηΐασθ γ7}}} Δοοτιι6 ἰΠΘΓΘΌΥ [0 {Π088 ὑγῆ0 ΟΠ {π6 ἴΆγΟτ, ἀπᾶ ἐπαὲ {π6 ο}]1- 
Ἑδίίοπ Ὁ} Ὀ6. ἈΙΩΡῚΥ τρί ὈΡ [Π86 ῥϑγίυ αϑϑίβίβα (ξβ 1, 2); ἃ ὈγΪοῦ Γθίδγ ποθ 15 τηϑᾶθ ἴο 
Π6 ἀΠυῖΞο ᾿π6 οὗ οοπάποῦ ῬΓΘΥΪΟΌΒΙΥ ΡυΓβιθα ὈΥ [Π6 ΟΟΓΟΥΤΈΘΘΠΒ ἰπ Παγΐπρ αὐϑίαϊπρᾶ 

ἵγοπι 8]Π}8η6 6 τ Ὶ [ἢ Δπν οὗἉἨ {Ππ6 βίαίβϑβ (88 8, 4); {π6 γ Πδά ἱπᾶθϑα ἀοϑίδαΐθα ἔῃ Οουϊη 8 η5 

ἴῃ 8 ΤΌΓΙΠΘΙ ὈΔέ(16, γοῦ [Π6 δχίθηβινθ ΤΌΓΟΘΒ. ὙΠ Ϊ0}} ΤΠΘΙΓ ΘΠΘΠἾ68. ὙγΘΓΘ ΘΟ]]δοίϊηρ ἔγομα 

ῬΡΘΙΟΡΟΠΠΘΒΕ8, ΘΟ Ρ 6164 {Πθι ἕο 45Κ αἱὰ οὐ ῃ6 Αἰμθηΐδηβ (8 ὅ). ΤῊΪ5 Θχογάϊατη μη5 

ΘΥ̓ΘΓ ῬΕΘΠ Το σΑΓ θα 88 ἃ τηϑβίου- Ῥ16 66 οὗἉ 15. Εἰ πᾶ, 8Ππ4 Π88 Ῥ66Π Ο]ΟΒΘῚΥ ἱπη αἰ θα Ὁ Βα 56- 

αυδπΐ Ὑ [ΘΓ 8, ΘΤΠΟΠ Κ᾽ ἩΥ ΒΟΙῚ ΤΊΔΥ Ὀ6 Τηρ Π ]ΟΠ64, ῬΤΌΟΘΟΡ. ἴπ οτϑέ. α ϑρὶἃ., δηα 8415 Β6]]. 

{πσ. ΟὈΟΙΏΡΆΓΘ αἴ50 {Π6 οταίϊοη οὔ [μΠ8 Οδιηρβηΐδπβ Γάγυ, ΥὙ11. 80. 

1. Δίκαιον... .ἀναδίδαξαι. ΤῊΘ οΥᾶθι 18: δίκαιον τοὺς ἥκοντας παρὰ 
τοὺς πέλας, ὡς καὶ ἡμεῖς νῦν, δεησομένους ἐπικουρίας, μήτε εὐεργεσίας 
π--προυφειλομένης (80. ὑφ᾽ ὑμῶν ᾿Αϑηναίων) ἀναδίδαξαι. ῬΟΡΡο, 6116 Γ, 

ΑὙΠΟΪα, ἃηα ΒΙοοιηῇο]α οαϊς. προοφειλομένης. 

αἴῖοϑ, 1. 6. ἐο ἐΐοβο τοὐέϊ, ἐρλοτι ἐηιἐογοοτιγ86 ἐ8 Πα. ὥσπερ καὶ ἡμεῖς, 

50. δεόμεϑα. δεησομένους τη Κ8 {Π6 ῬΡΌΓΡΟΒΘ οἵ ἥκοντας. Κ΄. 8 512. 

4λῸ; Κα. 8. 295. δ. ἀναδιδάξαι, ἕο πιαΐδ ἐέ οἰθαγῖψ (ἀνα-) ἀρρϑαν. 

-- πρῶτον---ἔπειτα. ούνγοοῃ ἴθθ86. οοΥ οἰ αὐϊνο Ῥϑυ 0165, τσ πα 

ὕνγο Οὔ] ΘΟΥΓΘΒΡΟΠαΙηρ᾽ ΘΟ ΠΟ ΙΟΠ5, μάλιστα μὲν ἃ Πα εἰ δὲ μή. -ττ----- 

ξύμφορα (30. δεήματα. 4618 Κύμη. ἕξ δ29. Οὗ. 1: δ88, 45) 18 οοῃ- 

ηθοίθα Ὀγ {Π6 Ῥγθοθαϊηρ καὶ ἴο {π δΔιη  θέϊο οἰδιιβα ὅτι γε (αὐ ἰθα86) οὐκ 

ἐπιζήμια. ὅτι ὈΘΙοηρΒ ἴο δέονται γορρϑαίθα ἔν οτα {Π6 Ῥυθοθαϊηρ ο]διι56. 

τὴν χάριν βέβαιον ἕξουσιν, ἐλεμ 8ἠαϊ, παῦο ἐλ γανου" 8θοι"6 (1ο ὍΘ 

Του θα ὙγΠΘη. Π6Θ664) --Ξ 8λαϊ 4ο α 7ανο} τιοΐ ἰο δ6 7ογσοξίοπ. 'ΤΉΘΥΘ 

ἘΠῚ 

παρὰ τοὺς πέλας, αὐ 



οϑ8 ΝΟΤΕΒ. [Βοοκ 1. 

18. ΠοῦΘ ἃ σἴϑηρο οὗ βθ]θοί, τυ ΒΊ ΟΠ, Πουγθυθυ, 18. ΟὨ]Ὺ τ ϑύου 08], β' ποθ 
[86 Θχργθϑβίοη --ν ἕλεν (ἰ. 6. ὕπ Ῥϑύβοῃβ θεπθῆϊςθα) εοὐΐέ ποΐ 7ογγϑὲ 
ἐδ ζωνον δεβίοιρεά. “ΤῊΪΒ ἈΡΡΘδ5 ἕο θ6 {Π6 νἱθνγ ἔβίκθῃ ὈΥ {Π6 508}0]., 

ὙΠῸ Θχρ]αῖηβ χάριν ὈΥ ἀντίχαριν. Οἷ, τὴν χάριν καταϑεῖσϑε, 1. 88. 81, 

ΙΓ {Π6 Θχρ ϑηδύϊοη ρἴνϑη ἴῃ Π6 ποΐθ. ῬΌΟΡΡΟ Ῥγθίθυβ [Π0 ΘΟΙΠΙΠΟΠ. 

ἱπίογργοίδίϊοη : (αὶ βοοϊθίδίθτα ρϑίδηθ) οὐέωηι Πγθλαηι γγαΐίωην Παδύξι- 

γο8, «οὐϊί αοἰηοιοϊοασο ἐλοῖν ἰαϑέϊηρ οὐϊγαξίοηϑδ. ΤῊ Ϊϊ5. ἱπίογρυθίδιομ 

ἸηγοΪγ 5 ΠῸ Οἤδηρθ οὗ βαθ)θοί, δηα ὑπογυίου θ ὈΥ ΒΟΙῚΘ ΤηΔῪ ὈΘ ὈΓΘ- 

ξουγϑα το {π0 ὁπ ἅῦονθ ρίνϑῃ. βέβαιος ἴῃ ΤὨπΟΥ 65 18 δὴ δα- 

Ἴθοξίνο οὗ ὕνγο ὑθυτηἸ Πα 018. σαφὲς καταστήσουσι --- σαφὲς (οἶ667) 
ποιήσουσι. μὴ ὀργίζεσϑαι ἀρορΘη68 ΟΠ δίκαιον. 

ὥ. Κερκυραῖοι... ἡμᾶς. Οὐομδίγποῦ: Κέρκυραϊῖοι ἀπέστειλαν ἡμᾶς 
πιστεύοντες, μετὰ τῆς αἰτήσεως τῆς ξυμμαχίας παρέξεσϑαι ταῦτα ἐχυρὰ 
ὑμῖν, {6 Οογοψγααη8 ἤαὺθ 8ογιΐ 4.8, ἐγιιϑέϊη ἐλιαΐ «ὐὐλϊθ τρὸ αδὴ} ἐλ αἰζὲ- 
απο (Ἰξογα]γ, τοὐέλ, ἐἢ.6 ἀϑλίηρ γ᾽ ἐδι6 αἰϊἑαγιοθ), τ06 μα ἐβέαν δἤ, ἐλιο86 
,οϊγυέϑ ἐο ψοιι" δωζίβγαοέζογν (Ἰζοτ ]]γ, 8λαΐί ηιαλθ ἐΐι686 ροῖγιέβ 8116 10 

ψοι). ἡμῖν 1ἰΒ {π6 ἀαΐ. ὁοηιηιοαὶ, Κ΄, ὃ 284. 8. Ἐ. 4. 
8. τετύχηκε... «ἀξύμφορον, διιὲ τέ λα8 ἡαρροηθα (ΞΞ τ 18. οὰν ἴοτ- 

{ππη6) ἐλαΐέ ἐπ ϑαηιθ οὐ ϑίοηι, (θη ΘΟΠΒι ἀθγθα) ἐγ φοἰαὐίογν ἐο (ἐς, Κ΄. 

δ 990. 2. 8. 0) οτμ" ργ)68ογυΐ γεφιιοϑύ ἐ8 ἐγ γαύίοπαϊ ἔην ψοιιγ}" υἱθιῦ (πρὸς ὑμᾶς, 
Κ. 8. 298. 11Π|..8. 6). απᾷ ργελιαϊοϊαϊ, ἐο ἐλ ργεβοηΐ ροβύι)6 477 οὐ" αὐ αἷγ8. 
ΤῊ ἐπιτήδευμα ΠΘΙΘ ΒΡΟΚΘῺ Οὗ Ὑγ88 ὑπδῦ οὗ τηϑκὶπρ ἨῸ 811165, 8π4 οὗ 
τηϊπαϊηρ {ποῦ οὐγῃ ἰηίογθϑίβ ΟΪΥγ. ΤΠΪΒ ἈΡΡΘΔΓΒ ἵτοτη ἐπ ΤΌΠΟ σης 
βϑοίΐομ, ἱπίγοδυοθα ὈΥ γὰρ (Θροχθρθίϊοα!). ὃν 15 Οἴξθη οτηϊ ρα αἴθ 

τυγχάνω. Ἄ. ὃ 811. Β. ὅ; Μῦ. 8 δδϑ. δ. Οὖδ. 1. πρὸς ὑμᾶς 1Β ἴο ὈΘ 

7οϊηθᾷ τῖδῃ ἄλογον, ἃπα ποὺ ὙΠ ἐς τὴν χρείαν ἡμῖν, τολόη, οἱειοο 

οὐδ, γ  Ἔ  67.66. ἐο ο1ι7" ἐγυἐ67) 6818 α8 1 γεσανγ 8 ψοιί, ΔΒ. ΒΟΠΊΟ πύου ργθῦ {Π6 

Ῥϑββᾶσθ. χρείαν 18 ἃ γφιιοϑέ ΥΘΒῈ]Ὁ Πρ; ἔγΓΌΤη ΠπΘΟΘββὶυ. ἡμῖν Ξε ἡμῶν, 1. 6. 
ἡμετέραν. ϑοιηθ, 1 ΑΥ̓ΤΟ], τιΔῪ ῬΤΘίου [0 τηβκο ἡμῖν ἀθροηα ἀροὴ 

τετύχηκε. ὙΤΠΘ 560η860 γ ἃ ποὺ Ὀ6᾽ δἸἐου θᾶ. ἐς τὰ ἡμέτερα αὐτῶν, 
ὧν γα ογϑη6 ἐο ο17' ἡ 6) 68έ. 

4. ξύμμαχοι... «ἥχομεν Θχρ]αἰη5. ἄλογον ἴπ {πὸ Ῥιθοθαϊηρ βθοίοη, 

Θηα καὶ ἅμα... «καθέσταμεν 15. ΘΧΘροΙΪΟΑ] οὗ ἀξύμφορον. ϑοπηθ ΓΘ 

Ῥούῃ οἰδῦβοα ἴὸ δὴ οὗ {πὸ αὔονθ τηθηὐὶοπϑα δα]θούϊνοβ. ἐν τῷ 

πρὸ τοῦ, ἰ. 6. ἐν τῷ πρὸ τοῦ χρόνῳ ([ἈΠ]} τυτιτύθη. ἴῃ 11. ὅ8. ὃ 2 ; 78. 

ὃ 8), ὑπν ἐδ ἐΐηιθ ὑεζονδ ἐδι8 --Ξ αγογοίίηιο. ἑκούσιοι, υοιγξαγίϊῳ. 
τοῦτο, ἰ. 6. ξύμμαχοι εἶναι. ἔρημοι οἵ ΠΘΙΡΘΙΒ. ------ δ αὐτό, 

ἷ. 6. Ῥθοδαβο Ποὺ Πδα ξουτηθα ΠΟ Ἀ]]Π]ΔΠ 068. ΤῊΘ βυθ]θοῦ οὗ περιέ- 
στηκεν 8 ἡ..««-σωφροσύνη (ὑπ αοπέ πιοαοναΐίοη. ῬΟΡΡο), υυἱ ἢ τυ μΐοὶι 

τὸ... - ξυγκινδυνεύειν 18 ἴῃ ΘΡΟΧΟΡΘΓΟΔΙ Δρροβιτοη (Κ. 8 220. Ἐ. 8). 

τῇ τοῦ πέλας γνώμῃ, “ΔΙΙΟΓΆΤη Δι᾽ γαῦα.") ῬΟΡΡο. ἀβουλία 

ἴθ. Τπουρηῦ ἴο τοῦθ" ἰοὸ ἄλογον, πα ἀσϑένεια ἴο ἀξύμφορον. φαι- 
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νομένη ἀθρ6η8 ΟΠ περιέστηκαν ἴπ [Π6 56η86 οὗ εἰς τὸ φαίνεσϑαι, ᾿α8 
ἐμ» ηδ οτἱέ ἰο ὃ6 ηιαγυλγεδέϊῃψ ἀβουλία καὶ ἀσϑένεια. 

ὅ. οὖν ἰδ ΠΘΓΘ Γοβατηρύϊνϑ οὔ π6 ἐμβουρηῦ τ ΒΪΟἢ τγαβ ῬΑ 811 ἱπέθυ- 

Ταρίθα Ὀγ δὲ 8, 4, [Π6 ὀογδίου. ποὺ Ῥγοοθθαϊπρ ἴο σῖνθ [ῃ6 τϑᾶβοῃ ὙΓΕΥ 

1μ6 ΟὈΥΟ τ 88, ΔΙ ΓΠΟῸΡῊ νἱοϊογουβ ἰῃ {Π6 ἔογηῈ᾽ Ὀδύ.]16, Δρρ] θᾶ ἐο 

{6 ΑΥ̓ΠΘΠΙ8}8 [ῸΓ αἰ. [η {Π15 πι86, οὖν -- 7 8ῶψ ἐλδη. ναυμαχίαν---- 

ἀπεωσάμεϑα Κορινθίους. Αἰτθι' {Π6 ΘπδοσΎ οὗ νικάω (8. ὃ 184. Ν. 1), 

ἀπωϑέω 8 ὮΘΓΘ [Ὀ]]Ονγθα ὈΥ ὕνγο δοουβαίίνοβ, 106 ἀεγραίοα, ἐΐ6 Οονίῃ- 
ἐλίαηϑ ἔπι α 8εαςῆσἠέ. ΟἹ. Μύ. δὲ 409. 8; 491. Ν. 8 ; ΒοΙπη. ϑ'υπέ. ρ. 
121, Τὸ 15 βίγδηρθ {ῃδὺ {1Π18 Βῃοι]α πᾶν Ὅθθη ΟΥ̓] οοΚοᾶ ὈΥ 5Π0} 

ΟΥΤ05 85 Ηδβοκ, (6 ]1ογ, πα ΒΙοομ Ηρ], δ ηα ἐπαὺ {Π6 ΟἹ τηρίποᾶ οὗ 
ΒΌΡΡΙ Πρ; ἃ ῬΓΘΡΟβί ἴοι ΒΠ0 0] 4 Πᾶνθ θ66η τϑβογίθα ἴο ἴῃ δϑοῃβυγπούϊηρ 

ναυμαχίαν. κατὰ μόνας 5[ΓΘΠΡΊΠ6Π8 αὐτοί, “ αἴοπθ ὧψ οι ϑοῖνοβ." 
δὲ ἴῃ ἐπειδὴ δὲ ΤΟΒΡΟΠΩ͂Β ο μὲν ἴῃ [η6 φῬΓΘοθαϊηρ ῬγΟροβ θη. 

ἡμεῖς ἀδύνατοι ὁρῶμεν ὄντες, 106 ϑαὶο ἐϊιαΐ 156 1067 «ἰπαῦϊο. ΤῊ ραγϊοὶ- 
ΡΪΘ ἴοι οἶδα, ὙΠ Θη ἰῷ τοΐθυβ ὕο {Π6 βυθοῦ οὔ 1Π6 γϑὺῦ, Τηδὺ Ὀ6 μαΐ 

οἰζηον ἴῃ {Π6 ποτηϊπηδῦϊνο, οὐ 'ἴπ ἔΠ8 δοουβαῦϊνο ἕο ἄρτθθ τ {Π6 τϑῆορχ- 
ἶνθ Ρριοποῦη. ΟΥ̓ 5. ὃ 295. Ν. ὃ. ὁ; Κ. 8 810. 4. ἃ. περιγενέσϑαι 
86 ΟΟΡΙ ΠΕ ΒΊΆΠ8. ------- ῬΟΥΓῸΒ ΓΘίΟΥ5. ὁ κίνδυνος ἴο 6606 8ὖ Ιᾶγρο, Ὀαὺ 
ΒΙοοτηΐ, {π|ΠΚ8 {Πδῦ {η6 ἄδηρον ἴο Αἰμθηβ 18 Ηἰπέθα αὖ, ὑγβῖοη ἴῃ {Π9 
ΘΟΌΒΘ οὗ {Π6 ΟΥ̓ΑΪΟΙ 15. ῬΓΟΤΊΪ ΠΟ ΠΕ]Υ ὈγοπρὩὺ [ογυγαγά. ὑπ᾽ αὐτοῖς, 
φγια167) ἐλόηι, ἱ. 6. ἴῃ {Πι6 1} ῬονγοΓ. ξυγγνώμη (8ο. ἔστι ἡμῖν), 106 α76 
εαοιϑαδῖε. εἰ μὴ. - «τολμῶμεν. ῬΟΡΡΟ ΤοΐοΓ5 μετὰ κακίας πᾷ δόξης 
«ον ἁμαρτίᾳ ἴο τολμῶμεν, ἀπ οοπδίγιιοί5, ἃΠα ΘΧΡΙϑἰη8: εἰ (ὅτι) τῇ 
πρότερον ἀπραγμοσύνῃ ἐναντία δρῶμεν, (εἴπερ τοῦτο ποιοῦμεν) μὴ μετὰ 
κακίας (ΞΞ κακοὶ ὄντες) δόξης δὲ μᾶλλον ἁμαρτίᾳ (ΞΞ ἀλλ᾽ ὅτι δόξης ἡμάρ- 
τομεν). Οπ {86 ΤΘίθγθ ποθ οὗ εἰ ἃπᾶ μὴ ἰο αἰ οτθηῦ τγογᾶς, οἵ, Ηοορ. 
ατ. Ῥανίϊοὶθβ, Ρ. ὅθ. Γ. 1 ῥγοῖδι,, μουγθυϑι, ἢ Βοιὴθ οὔ {Π6 τηοϑβὲ 
8016 οὗ {π6 τϑοθηῦ οοιητηθηὐδίουβ, [0 Τ ΘΓ μετὰ κακίας... «ἁμαρτίᾳ ἴο 
ἀπραγμοσύνῃ, ὈΘοδαβ6 {Π6 τηδίη ἀθϑίρη οὗ {Π15 Θχογάϊ τη τγαβ ἰ0 ΓΘΙΊΟΥΘ 
ἘΠΕΔΥΟΓΔΌΪΘ ΤΡ ΒΒ 0 Π5 ἴπ τοβρθοῦ 0 {Π8 ραβὺῦ οοπᾶποῦ οἵ {π6 Οὐτου- 

ΤΈΘΆΤΙΒ, ΤΔΙΠ Θ᾽ [ΠΔπ ἴο ΔΡΟ]ΟρΊΖθ ΤῸ} {ποὶν ργθβθηῦ ἐθιπου νυ ἴῃ ΘΡΡΙγἱπρ 

ἰο {μῃ6 ΑἰΠΘμΐδηβ [ῸΓ αἰ. μετὰ κακίας (-- κακίᾳ), τοὐέϊ, φυΐξ ἐγιξογιξίοπι. 
δόξης ἁμαοτίᾳ, ὃψ ατὸ 6770} 97) )μαφηιογιΐ, 
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Ἡκανίπρ Πηἰβη θα μἷβ οχοτάϊατη, {Π6 ΟΥαίου ῬΓΟΟΘΘαΒ ἴο Βῃου ἐπδΐ 16 τν}}] 6 ΤῸΣ ἔῃ ἱπέίοτγοβέ οὗ 

{6 ΑἸ ΘΗ 8Π8 ἴο Τα ΤΠ 5} δἰ ἴο {Π|ὸ ΟΟΓΟΥΤθΆΠ8, γηῸ Ὀοίηρ ἐΠ6 ᾿π] το ρατέν, Ὑγ1}} Ὀ6 1658 
ἩΚΟΙν ἴο Τογροῦ [Π6 ἴἄνου, (Π8ὴ ΤΠ056 ἕο ὑγΠΟτὴ [ΠΟΥ ΔΓ ΟρΡοΒβϑᾶ, απ ὑγῆο Ὀοβίθβ μαᾶνὸ 

8. ῬΟΥΥΘΥΓᾺΙ] ΠΑΥῪ (ξ 1); {πΠ6 ΑΥΠΘΠἾΔΠ8 8Γ του ο, {Πα {ΠΘΥ ΠΟῪ ΘΠ]ΟΥ͂ {Π|6 ΤΆΤ ἔοσ πὸ 

οὗ τϑορϊ νίηβ, 88 γΟἸ ΠΗΤΆΓΥ 8}1168, {Π6 ὙΘΙΥ͂ ῬΟΥΤΘΙ ΠΟΘ δοοθϑβίοη ἴο ἐμϑὶγ ἰηίθγοδίβ ἐπ 

σοῦ ἃ Πᾶν γαὶμθα ΔΌΟνΘ ΤΠ ]Οἢ ἰγθαβοτο (8 2); δηα {Π18 8]1Π|18π66 15 το πἀοσθᾶ {ἰτηοὶν Ὁ 

[6 τσ νἹ ἢ {Π6 1,8 ΟΘ ΘΟ 88 Ὁ ΒΘ ΠΟῪ {Πγθϑίθηϑ [Π6 ΑἰΠμΘΠί8Π8, ἃ ΒΌΓΤΘ ῬΓΘΠΊΟΠῖ- 

το οὗ ὙνΒ 0} νγα5 {πΠ6 Οοτὶ π ἴδῃ ᾿πνδϑίομ, ἀθδίρημθα 45 1Ὁ τγδϑ ἴο Ὅγθακ ἄοτνη ἔπ Οὐτον- 

ΤΏΔη ῬΟΥΘΡ, 8η4 {μπ8 ἀδρεῖγθ ἴπ6 Αἰποηΐαπ5 οὐ {πο ὶγ αἱὰ ἴπ [Π6 Ἀρργοδοβίηρ, ΒΓΌΡΘ]Θ 
(8 8); ὙΒθυθίοσ [Π 656 Ρ]Δὴ5 Βῃο ἃ 6 δηςοἱραϊθα δηᾷ Γι ϑίγαίοα (8 4). 

1. ἡ ξυντυχία--τῆς ἡμετέρας, ἐλ οοοι θη. 6. ((16)" φιιζαϊ. Ῥορρο 

αἰζοῦ Βγθᾶον) 47 οὐ" γεφιιεϑέ. ῬΔΌΘΙ ὙΘΙῪ Β.ΠΔΠΡΘΙΥ ΘΟηΠΘοίβ. ξυντυ- 

χία “ΜΙ κατὰ πολλά. πρῶτον... - -ποιήσεσϑε. ΤῊΘ 7αβίϊοο οἵ {Π6ῚΓ 

ΟδΠ86 18 ΠΟΙ 5] 5} ΠΥ Δ] πα 64 το, θαῦ 15 {ΠῚ} δγρτιθᾶ ἰπ οΠ80}5. 84, 8. 

15 προ ποίϊοπ βου να ἴο βοῦν ὉΠπαὖ {Π6 ΟΥ̓ΔΙΟΙ ὑγὰ5 ὈΥ͂ ΠΟ ΤΠΘ8 5 

αἰβροββα ἴο ουθιοοῖ 80 ἱπιρογίδηΐ ἃ ροϊηΐ, οὐ' ἴο ρἴδοθ {Π6 τὸ σύμφορον 

Ῥϑίογθ {Π6 τὸ δίκαιον, ΔΙΓΠΟῸΡῚ 10 τγαὰβ Πυβύ αἰβουββθα ἴῃ ἔῃ οὐϑίϊοῃ. 

ἔπειτα ΟΟΓΓΘΒΡΟΠΒ 0 πρῶτον μέν, 8:4 {που οίουθ βίϑηαβ [Ὁ ἔπειτα δὲ 
(Κ. 8 899. Π. 4), ἱπυποάποίηρ ΘΠ ΠΘ᾽ ΤΘΆΒΟΩ ὙὙΠῪ ὑπὸ τραπθϑῦ οἵ {Π6 
ΟὉΓΟΥ Γέθ 8 ΒΠΟΘ]α Ὀ6 ογϑηίθα. δεξάμενοι, ὃψ γερολυΐϊης Ἰμΐο γΟῈΓ 
Δ]Π|ᾶποθ. ΤΠΘ Ρδγυϊοὶρ]6. Πογο ἀθποίθϑ {Π6 τηθϑηβ. ὅὃ66 Ν. οῃ 1. 9. 81. 

ὡς ἂν μάλιστα---καταϑεῖσϑε τ-- καταϑεῖσϑθε ἂν ὡς ἂν μάλιστα κατα- 

σεῖσϑε, ΟἹ καταϑήσεσϑε ὡς ἂν μάλιστα καταϑεῖσϑε, 1ζ {Π6 βαΐαγο ᾿Ἰπαϊοα- 
{ἶἰϊνθ Ὀ6 ῬΓΘίουυ θα 85. ΘΟ ΓΘΒρΡΟΠαϊηρ Ὀθύζου ἢ ποιήσεσθε. ῬΟΡΡΟ 
(ϑυρρ!. Αἀποῦ. Ρ. 116) ρἴνϑθ ΔΡ {Π8 τοδαϊηρ καταϑῆσϑε, ὙΓΒΊΟῊ Π6 Ρτθ- 
γ]ΟΌΒΙΥ Πδα δαορίθα δηᾷ ἀθίοπαθα, (ἀοϑ ον τ 61} σϑιηϑυκβ, [μαὺ {πὸ 
ΤηΘίαΡΠΟΥ ἴπῃ καταϑεῖσϑε 5 Κη ΤΡΟσ ἀΘΡΟβιὑηρ ΤΩΘΠΘΥ ὙΥ ἢ ΒΟΙῚΘ 

ΟΠ6, ἔγομλ ΠΟΙ ἰῦ ΤΠΔΥ 6 Τϑοοὶ να δέξου υγαγ 8. Ὑυ 1 ᾿π ρου θϑί, ------ 

ναυτικόν τε. Δ {πἰγὰ τϑάβοη ἴβ Ποῦ Ἰηἰγοαπορα ὙΠ Π0 τϑαποϑὺ οὗ 
ἴμ6 Οὐγουγέθαηβ Βμου]ἃ 6 ρυϑηϊθα, ἃ πα ἴῃ οὐ θι' ἴο ΘΧΡΙΘ85 ἰὕ ἢ 

ἀοιίοδου, ἰῷ ἰβ πιϑᾶθ ὈΥ {πὸ οοππηθοίϊνο τὲ ἃ ραᾶυὺ οὔ [π6 ρῬυθοραϊηρ 

Ῥτοροβί(ἴοῃ. κεκτήμεϑα 8 ὮΘΙΘ πι804 885 8. ῬΙΘΒΘηΐ. ----- πλὴν τοῦ 

παρ᾽ ὑμῖν, δαοερέ ψοηι). - πλεῖστον. ΤῊΘ δυο] 18 οὐ θα [Ὸν {Π|6 
ΒΒΠῚ6 ΤΘΆΒΟΏ, ῬΓΟΌΔΌΪΥ, ὑπαὺ τὲ ὑγᾶ8. ΘΡ] ουοα 85 ἃ οοπηθούϊν ἰηβίοϑα 

οἵ ἔπειτα. 

9. τίς εὐπραξία σπανιωτέρα (ιτολιαΐ η1076 γα}'6 φοοῖ 7Ὁ7)' ἐιι716) --- οὐδεμια 

εὐπραξία σπανιωτέρα -- αὕτη ἡ εὐπραξία σπανιωτάτη. ΟἿ. Μι. 8 460. 

Οὐ. ἃ (64). Ἡδδοῖκς νου] τηθη }}} Ὁ ΒΌΡΡΙΥ ἢ ἐκείνη αἴϊο᾽ λυπηρο- 
τέρα, ὑοίοΥτΐπρ Του γα ἰο εἰ ἣν... «αὐτεπάγγελτος, Ὑ ΠϊοΏ ὙγΟυ]α οοη- 

-. 



Ἐπ νὴ 

ὕπαρ, ΧΧΧΠΠ] ΝΟΤΕΞΒ. 941 

[απ {π6 δχρ]πδύϊοη οὗἩ {πὸ ριόποιη, Βοίῃ πὸ δῃᾷ ῬΟΡΡοΟ Ρῖδοϑ 8 
ΘΟΓΊΤΗ8, ΔΓΕ εἰ, ὕο οοππροῦ ἰὖ ΤλΟΓ6. Ῥ]ΔΙ ΠΥ τυ] αὕτη πάρεστιν αὐτε- 
πάγγελτος. ἣν---δύναμιν--- αὕτη. ΤΊΘ τοϊαεῖνθ οἰδιιθθ 15. ἔλθ  ΠΘΠΌΥ 
Ῥαῦ Ὀοίονο ὑπὸ ργοροβιύοη οοπίδι ἰηρ πΠ6. φηἰθοθαθηΐ, ῸΓ {π6 β8κθ οὗ 

ΘΙ Ρμαβῖὶβ (5. ὃ 118). δύναμιν ὈΘΙΟΠΡΘ. ῬΓΟΡΘΙΥ ἴο αὕτη (ἐδι8 βαηι6 
Ῥοιδ67), Ὀπὺ 15. Ῥα ἃ ον {Π6 γοϊαΐϊνο ὈΥ αἰγϑοίϊου (5. ὃ 178. 2; Ὁ. 

ὃ 25). ΤΟ ἀοβϑίρῃ οἵ {118 δὐὐγϑοίίοη, 45 Ὑ 7611 85. 0Π6 ᾿πνουβίοι οἵ {Π6 

Οἰδαβοϑ, 18. ἴο ρἶν {πὸ δα]θοξίναι βϑηΐθηοθβ ἃ βι δδίθηςνι οΠμαγβοῦθυ, 

Ὑγ8116 {Π6 βυθδίαδηϊνο οἴδαβθ ἀθρυϊνϑα οἵ 1ΐ5. ὑεῖ ποῖραὶ ὑγογα, ὈΘΟΟΤῚ65 

ΒΟΥ αἸηαθ ἴο {πΠ6 Δα]θούϊν] βοπίθπορ. 

λαυθ υαἴιιθ δοψοπά. ὙΠῸ οὔ͵]θοῦ οἵ ἐτιμήσασϑε ἰ5Β ἣν---δύναμιν ὑμῖν 

προσγενέσϑαι (ίο ὃ6 ααἀαἀεα). αὐτεπάγγελτος, 7) 6εἴψ, 8ρογιξαπφοιιεῖγ. 

τοὺς πολλοὺς 18 ΘΧΡΙΑΙΠ6α ὈγΥ ῬΟΡΡοΟ, 8 τοίου ηρ [0 τηϑηκὶπα δ 

Ἰατρο (υϑεέσειβ), θὰ Ρ ΡΠ 05 ἰὖ 15 Ὀθύζοι ἴο γον 1 το {π6 οὔμοὺ βϑέδαίϑθβ οὗ 

ατθθορ. ἀρετήν, γεριξαΐίογι 707} οὐγέιι6 (εὐδοξία). ΤΠΘ᾽ Βϑηεϊπηθηΐ 

18, {πῶ 16 {π6 ΑΥΠΘηΐδη5. δοοορίθα {ΠῸ6 4]Π|8πο66, Πτπ|8 γο] αν ἢν βουρῦ 
Ὀγ {π6 ΟὐΓουγθδη8, ὉΠΟΥ͂ ὑγου]α ΒΘοῦ 6. ΤῸΓ ὉΠουηβοῖν 5 ἃ Πρ τοραΐα- 

{ἰοῦ Διη Πρ 811} [Π6 5βἰαΐθβ οἵ ασθθοο. οἷς --Ξ-Ξ ἐκείνοις οὕς, οὗ ΜΙ ΒΙΟΗ 
Θααϊνα]θηῦ {ΠῸ δηςθορᾶθηῦ ΠἸηγ115 φέρουσα 5ιρρ] 164 ἴτοτα 6Πη6 Ῥγθοθαϊηρ 

οἰδαβο. ἃ- --ὅὠμα πάντα, αἰξ «οἠϊοῦ, αἀυαγιέαφοβ ἐοσοίλο» (1. 6. αὖ {π6 

ΒΆΤῚ6. {1Π16). ἐν τῷ παντὶ χρόνῳ, ““οδὺ οηυυὶ ἐθηῦρογ6 χιιοά, πουΐ- 

υ1ι8 τς θ: ΟἸ γα Ἡιθηιογα, απ ἐν παντὶ χρόνῳ 5'π6 ἀγίϊοι]ο οββϑῦ 
οηιγυὶ ἐδη1}076.") Οο6116ν. Οὗ Κ. 8 2406. δ. β. δὴ 5 γΘηρΊΠΘἢΒ 

ὀλίγοις, Ὁ67}) 7διο. οἷς ΞΞΞ ἐκείνοις οὗς, {πΠ6 δηϊθοορᾶθηῤ Πἰτηἰ{πρ' 
διδόντες. ἀσφάλειαν ΤΘΘ᾽5. ὈΔΟΙ ἰο ἰσχύν, ἀπ κόσμον ἰο ἀρετήν. 

οὐχ ἧσσον---ἤ, πιοΐ [688----ἰαη, --Ξ- α8 τροἰξ α8. 

ὃ. τὸν δὲ πόλεμον, διιέ αϑ ἐο {}ι6 τ0α}., 15 ῬΤΟΡΘΙΙ͂Υ ἴῃ ΔΡΡοβι οι Υ Π 

τοῦτον ἴπ6 οτηϊ [64 Βα ]θοῦ οἵ ἔσεσϑαι. ΟἿ 915 Κ ἅδη. ὃ 681. 1. ----- 
γνώμης ἁμαρτάνει, ἢθ 6778 πη, ιἀσηιοτί. ΒΙοοΙηξ, βαγ5. {πδῦ {Π6 τηρία- 
ῬΒΏΟΥΓ ἰ8β δίκη ἢ ῸΠπι ΔΙΓΌΠΘΤΥ. αἰσϑάνεται τοὺς Λακεδαιμονίους--- 

πολεμησείοντας (ἃ ἀεδδίαφ᾽αὐυθ ποτὰ, 5. ὃ 148). 800. Ν. οπ 1. 96. ὃ 8 
(10.). παρ᾽ αὐτοῖς, ὅπ, ἐλμιοῖ}" (1. 6. [Ππ6 Τιϑοϑεθιποηΐβη) δϑέϊηναξέογι 

(Κ. 8. 291. Π. 2). Οἐ Π. 29.8.1; ΥἹ. δὅ9. 88. ἴγάο ἢπᾶ [πΠ6 ναγὶδᾶ 

ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠΒ. μεϑ᾽ αὐτὸν ἱπ 17. 101. ὃ ὅ, ἀπ ἐν τοῖς πρώτοις ἴπ ΙΥ. 10. 

81. ἐς τὴν ὑμετέραν (8. ὃ 102) ἐπιχείρησιν. ““Ῥοτέ. τοοΐθ γογεϊδ 

αὖ το8 ἱπυαάοπαοβ." Ῥορρο. ὙΠῸ οδἤθοῦ οὗ {Π6 ογϑίοι 18 ὅο βῆουγ, ἐπαῦ 

[ῃ6 ῬΙδη οὗ {πΠ6 ΟονὑΠΐδπ5 δηα {Π611 411165 ἰδ, ἤγβϑῦ ἕο Ὀγθακ ἄοτγῃ {ἢ 6 
Ῥονγοι οὗ {π6 Οὐγουγεθδη85, ὉΠ {Πθη το αἰΐβοικ {Π6 Αὐποπίδηβ, ἐπ ὰ8 ρτ- 
γϑηίίηρ {Π6 πὶ ἔΌΤ 80 πηΐοῃ ἀρδίηϑὺ Π6 ΘΠΟΙΌΘΟΒΙηΘπίβ οὗ {Π6 οοτα- 

ΤΏΟΠ ΘΠΘΙΏΥ͂. ΤῊΪΒ Ὑ7}}} ΒοῦγΘ (0 δχρ]ϑίη ἵνα... στῶμεν ὙΥΒΪΟῊ [Ό]]ΟΥνΒ. 

---- μηδὲ δυοῖν... .. βεβαιώσασϑαι. Μ᾽ ἃτῖουβ Ἰηξογργϑίαϊϊ τι αν ὈΘΘΠ 

Βΐγϑῃ ἰο {Π18 Ῥᾶββδρο, ὑΥΒΊΟἢ ΤῸΣ ὈΓΟν ἐγ 5. ΒΈ ΚΘ τησϑὺ οτηϊύ, πα 60Π- 

ἂν πρὸ---ἐτιμήσασϑε, τορι 
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ἰρῃῦ τηΥ 80} 1 ἢ οἰνίηρ {16 οη0 ΒΙΟΉ, οα [ἢ 6 ὙὙΠΟ]Θ, ἈΡῬΘΔΥΒ ἤο τὴθ 
ἴο θ6 Θποοιηραββοα υνῖῦἢ {Π6 ἔουγοϑὺ αἸΠΠΟα] 165. Ἡθυτηδπη ἀο ἘΠ]ΠρΡ. οὐ 

ῬΊθοη. Ρ. 142 οχρὶαῖπβ ἴὅ: ἢ τοῦ φϑάσαι ἡμᾶς κακῶσαι, ἢ τοῦ σφᾶς 
αὐτοὺς βεβαιώσασϑαι, ἃπα ΒΌΡΡΟΒΘΒ ὑπαᾶῦ ἴο δγοϊᾷ {18 τϑρϑίϊ θη, 

φϑάσαι νγᾶβ Ρα ΟΠ06 ἴπ {86 Ῥγθοθαϊηρσ οἴδῦβο. ΤῊ ΐβ, ἃ8. 1 οοποοῖγο, 
ὉΠ Ο] 45 {Π6 ὑσὰθ βθη86. ΤῊΘ φοπβίγποίϊομ του] {πῃ θΘ: μηδὲ δυοῖν 
ἁμάρτωσι (--Ξ- ἐλαΐ ἐλοψ παν δον αϊγῖψ αὐξαΐη, ἐο οη6 477 ἐλ ἔιτοο οὐ)οοίϑ8), 
φϑάσαι (αὐτά), ἢ κακῶσαι---ἢ βεβαιώσασϑαι (Ξ-- ἢ φϑάσαι κακῶσαι ἢ 
φϑάσαι βεβαιώσασϑαι), οἰέλ67᾽ ἐο 6 δεγογεμαηπᾶ, ἐγ ἠιυγυὐ τι αι8, 17" ἐτυ 
βίγεησίπογυΐη ἐλιοὺ)" οὐρτν Ῥοισθγῦ. φϑάνειν 15 ἸΒΌΔΙΠΥ οοπδίγ ποία τυ] ἃ 

ΡΑΓΌΟΙΡ]6. 
4. ἡμέτερον δ᾽ αὖ ἔργον προτερῆσαι, 1 18 Οτμ" διιδῖγι688 ἐἤιόη, ἐο απ ϊ- 

οἱραΐε ἐδοηυ. τῶν μὲν διδόντων, 50. ἡμῶν τοίοττίπο (0 {πΠ6 Οοτγογ- 

ΤΈΘΘΉΒ. προεπιβουλεύειν ἃπα ἀντεπιβουλεύειν, Β]οοΙηξ, Ὑ76}} ΤΟΠΘΙΒ 

7ονγερίοὐ ἀρᾷ οονηιίο»ίοή. 

ΘΟΗΑΡΤΒΗΕ. ΧΧΧτν. 

ΤῊΘ ΟΥΑΙΟΥ ΠΟῊΡ ΡΆ5808 ΤΌΤ] ἃ ΘΟΙΒΙ ΠΟΥ 05 ΟΥ̓ ΤΠ6 δανδηΐαρσοβ στϑϑυ εἶπ ἔγοια {Π6 Ῥτο- 

Ῥοβρᾷ δ] απο, ἴο 8. ἀἰβοιιββίομ οὐ πὸ ᾿πιδίϊοβ οὗ {Πϑ] ϑδυϊῖ, δσδῖηβῦ νυ μ10}} 10 18. ΠῸ δΥρτσ 

τηθηῦ ἐπα ΤΠΘΥ ΓΘ ΘΟΙομἶβίβ οὐ (π6 ΟΟτἰ π  ΐδπ8, βίποο {πο ῖτ δἰ θηδίϊοπ μ88 τϑβυϊρα 

ἤγοσῃ [μι 6 11-ἀβασθ τυ ΒΐΟἢ [Π6Υ αν στϑοοϊνϑα ἔγοτη [π6 ραγθηΐ βέδίθ (β 1) ; (818 18. ἐδ ιν 
βαιηϊοα Ὀν {πΠ6 ΟΟτἰμ ἢ ΐ8Π85, ἐπ ὑποὶσ ἀθο!πίης ἕο Βα ταῖς (πὸ αἰ Πα] ἐἶ68. ἴο 8 1 οἷα] 

Ἰηνοβεισαιίοι (8 23); {Π6 οοπᾶποί οἵ ἔπ Οοτ ἢ ΐλπΒ ἐουναγᾶβ μοϑα οοππϑοίθα ἰο ἔπ θ 1 

ὌΥ ἴΠ6 {165 οὗ σΟΠΒαηρ αἰ ἐγ, ΒΒ οα]ἃ δαπηοπἶδ (Π6 ΑἸ ΘΗ ἾΔΠ5 οὗ τη δὺ ΓΠΘΥ ΤΠΔΥ Θχρθοῦ, 

ἸΓ [Π6Υ δΐοσ ἰηΐο 8 Ἰθᾶσαθ υγὶ[ἢ ἐμ 6Π (8 8). 

1. λέγωσιν τοῖοτβΒ ἰο {π0 ΟὐΟΥὐΐδπ ἀρ 68. μαϑέτωσαν, ἰδὲ 

ἐλοην ἰφαγην ἴγοτη ΘΧΡΟΓ ΘΠ Ο6. πάσχουσα, 80. ὑπὸ τῆς μητροπόλεως. 

ΤῊΪΒ ΔΡΡΘΔΓΒ. ἔλτοπὶ τιμᾷ τὴν μητρόπολιν ὙὙΒΪΟΝ [Ό]]Ο5. ἐπὶ τῷ--- 

εἶναι, τοϊέ, ὦ οἷδιο ἐο ὅ6. ἐπὶ Θτο ἀθποίοβ οοπαϊέίοη. ΟἿ, Κα. 8 296. 1]. 8. 

Ῥ. δοῦλοι Δηἃ ὁμοῖοι 816 ἴῃ {π6 ποιῃηϊπαίίνο αἰῦου εἶναι, ὈΘοδα56 18 
Βα ]θοῦ 15 {Π| βᾶ πη ἃ5 {Π6 ῬΥΪΠΟΙρᾺ] βυθ]θοῦ οἵ ΤΠ βοηΐθποθ. Κ. ὃ 80ὅ. 

2: 5. 8 224. τοῖς λειπομένοις, ἷ. 6. {Π6 οἰ ΖΘ 5 οὗὁ {Π6 Ραγϑηΐ βίαϊθ. 
ῷ. ὡς δὲ ἠδίκουν, 80. οἱ Κορίνϑδιοι. ΤῊΘ Θοῦδο οὗἨ γρδβοῃΐηρ' τη 866 

80 οὗ ὈΥ ὑΠ0 ΒΡΘΆΚΟΥ, ἸΩΔΥ ὍΘ τραπορᾶ ἴοὸ ἃ βυ]]ορίβηι: ΤῊΘ βἰδῦο 
ὙΠ ΙΟῊ. 111-ὑγϑαΐθ 1ΐ8. ΘΟ] ομἶθθ, ἢ ΤΆ ΚΘ ΠῸ ΟὈ]Θοίϊοη, οα. {16 5008 οὗ 
7αδύϊοθ, (ο ἐμϑῖτ' ραύηρ {μπϑιηβοῖν 5. ἀπᾶθυ {Π6 Ργοίθοίίομ οἵ δῃοίμοῦ 
βίαίθ---ἰηθ ΟοΥ π ΐδηβ. πᾶν 111-ἰγϑαΐϊθα π8---ἰπουοίοσθ ΠΟῪ οἂπι τη8 0 

ΠῸ Οδἠθοίΐομ, οἷο. Τὴ τηΐπον ἴθσπὶ οὗ {{Π|8 5Βυ]ορίβιη [86 οὐδίου 
Ρτόνθ8, ἔτοια [π6 υἱρῦμδ] οοῃοδβδίοη οὐ 1}1-ἀοΐπρ τηϑᾶθ Ὁ. {6 ΟὐΥ πίῃς 
828, ἴπΠ {Π6ῖν ΓΘία58] ἕο βαθτηϊῦ {η6 αὔδὶν ὕο δι ὑΓϊοη. προκλη- 
ϑέντες γὰρ περὶ ᾿Επιδάμνου, ἐς κρίσιν. ΟἿ, 1. 38, ὃ 2, ---- ἴσῳ 88. 0Ρ- 
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Ῥοβοᾶ ἰο πολέμῳ 55. 1ῆο5 γαΐ)" απᾶ Ῥοασεζιι ηιδαϑιι7 68. 
ἕο ργοδεοσιίθ. Π 

8. ὑμῖν 15. {π6 ἀαΐέ. ὀοηυπιοαϊ. τεκμήριον, ϑῖσγι, ΠΟΙ τ0α))ϊη. 
--- ὥστε ἀδποίθ8 {Π6 τοβυ]ὺ οἵ ὑμῖν... -τεκμήριον. ὙΠΘπ {π6 οἴδού 
ἶθ ἴο θ6 τϑρυθβθηΐθα ἃ8 οοῃοθίνθα τηθγο]υ, {Π6. ἱπῆηϊνο 18 θιπρ]ογϑᾶ 
αἴλου ὥστε, Οὐ ΠΡ υγ 56 {π6 ἱπαϊ]οαύϊνο οὐ ορίαίϊνθ ΟἿ, ΜΈ. 88. 681. Ν. ὃ: 
Πρ. 9... 8... 8: 8. 217...8: ἀπάτῃ, 7αια, ἐγίοθγψ, Πογο 8ορἠδένγ. 

Ορροβϑᾶ ἴο {115 15 ἐκ τοῦ εὐθέος, ἐπι ὦ βέγαἱρ]έ- ζογιοαγα πιαηηεν., ορθηῖῃ. 

ΤΉΘΒ6 Ἰαβὲ ὑγου 5. 8.6 ἴο Ὀ6 Ἰοϊηθᾷ ἰο δεομένοις, ἃηἃ ποῦ ἰο μὴ ὑπουρ- 

γεῖν, ἴηι {Π6 50η586 οἵ ἐηυηιοαϊαξεῖψ, αὐ ογ66, ἃ5 1ῖβ ἄοῃθ ὈΥ͂ Βοῖηθ ἱπέθγριθ- 

ἴθτβ. Α ΕΠ {116 τϑῆθοίϊϊοη. οἡ [Π6 Ῥᾶββαρ τηπβῦ σοηνίηθθ ΞΠΥ ΟΠ6, {π8ὺ 

[6 Δη{1Π16518. 1169 ἴῃ ἀπάτῃ ἃ πα ἐκ τοῦ εὐθέος, ἃηἃ ποῦ ἴπ {πμ6 ἱπῆπϊ- 

{ἶν 88, ὑυΒΊοἢ. 1ἴπ ΒΘ ἢ ἃ ο886 ὑγου]α θ6 {Π|6 Τη6Γ6 τϑρϑίϊ θη οὗ {Πθ 5816 
ἴᾶθα γαρὶθα ἴῃ σου 8. ΟΗ]Υ. ὁ γὰρ ἐλαχίστας τὰς μεταμελείας--- 

λαμβάνων (ΞΞ μεταμελεῖται), 701) ἤδ τοῦο γεροιιῖβ ἐδ 8εοἰαοηιεβέ. ΤῊΘ 

50Π0]. ΕαΥ8. ὑπδαῦ {118 1β. ῥῬαῦ [ὉΓ ὁ μηδ᾽ ὅλως (πού αὐ αἴ) λαμβάνων 

μεταμέλειαν. ἀσφαλέστατος, 50. ὦν, ΪΟΙ 18. Βομηθ ϊτη68. οἰ ἰθᾷ 
δἴΐον διατελεῖν. Κ΄ ὃ 811. Β. δ. 

μετελϑεῖν, 

ΟΠΑΡΤΕῈΒ, ΧΧΧΥ. 

ἈΔ 8]Π18π06΄ υ]τἢ {Π6 ΟΟΥ̓ΟΥ ΘΔ Π8 σγο]α 6 πο ᾿η γι πσϑυηθηΐ, οα ἐπ6 ρατὲ οὗ ἐπ ΑΕΠΘΠΐΔ 8, 

ΟΥ̓ ΔΩΥ ἰγθδίυ ὙΠ} {Π6 ΤιϑοΘ ας ΠΟ ΠΪ8Π5 (8 1); [ῸΓ βίδίββ, ὑγμο (ΚΘ ΟΟΤΟΥΤΆ) μαγθ 

δῃΐεσθᾶ ἱπίο πὸ ΘΟΠ Θ ἀθγα 101, ΤΥ 56]6οῦ Ὑν ΠΟΤΉΒΟΘΥΟΓ ΠΘΥ Ρ]6489 88 1168 (8. 2) ; δπᾶ 

ἴδ σουϊὰ θ6 πηαϑύ 0Γ {Ππ|6 ΟΟΤΟΥΤΈΘΔΠ8 ποῦ ἐο Πᾶγθ {Π6 58Π10 ὈτΙ γ]]666 85 (η6 ΟΟτΙ πἰ μἴϑη8, 

ὙΠΟ ὙΓΕΓΘ ΒΕΠΠΤΠΟΠΪΠ 6: ΒΌΧΊΠΔΥΙ68 ἴο {Π 6] δ᾽ ἃ ἤγοιη 411 ραγίβ οὐ ατοθοθ (88 8, 4); δ] υβῖοπ 

͵β αϑϑὶπ τηϑᾶθ [0 {η6 δαναπίδϑϑ οὔ [Π6 Ῥγοροβθᾶ 4]]18Π66, Θβρϑοίδι]ν ἕο [1Π6 ϑοοθββίοῃ οὗἵἁ 

ὨΔΥΔΙ ΡΟΥΘ, ὙΠ ]Οἢ {Π6 ΑἸΠΘΠ18Π8 τγουῦ]ᾶ {Ππ8 οὈἰαίπ (8 δ). 

1, λύσετε... . σπονδάς. ΜΌ]1ΟΡ (Πουίδηβ 1. Ρ. 214) βᾶγ8 ὑπαὺ ἐμ ἄο- . 

ξϑηβῖνο ὑγθαίυ υνἹἢ Οὐτοντα, Θηραρθα ἴπ ἃ ὙΥΆΤ ὙΠ 115 τποίΠ 1 ΘΟΠΠΕΓΥ, 

τγ88, ΔΟΘΟΓΙηρ' [0 ἃηοίθηῦ ΟΥ̓ΘΘΚ ὈΓΙΠΟΙΡ]68, ὙΠΟ] ΘΠ] Δυνα] ἀπ πη] δῦ. 
2. ἐν αὐταῖς, 1. 6. ἴπ {Π6 {ΠΊΓΟΥ γραγβ᾽ ποθ. ΟἿ 1. 115. 8 1. 

ἥτις -- εἴ τις (ὃ. ὃ 216. Ν' 7), ἀηᾷ 15 Ὁμουθἔου Δοοοιηρϑηϊθα ὈΥ μηδαμοῦ 

ἰπβίθδα οἵ οὐδαμοῦ. Κ΄. ὃ 518. 8. ἐξεῖναι, Ῥαίν. (δ 160, Ρ. 449) 

ΤΘΙΏΔΓΚ5 ἐμαῦ “ ἔνεστι ΥΘΙοΥΒ ὕο Π6 ῬΠΥ 5104] ροββϑι ὈΠν, ἐξ 18 ροδϑίδῖο; 

ἔξεστιν, ἴο {Π6 Τηογ8], ἐΐ 18 ἴα μἴ, οη6 πιαν ; ἔστι 5βἰαιᾶ5. ἱπαθἤπηϊίθ 

Ῥθύνγθοπ {Π6 ἔνγο, ἐζ πιαψ Οὐ ὁ ὃ6 ἄοηθ.) ϑοοτιηθέϊμηθβ [Π 686 τηραηΐηρθ 
ΔΘ Ἰη οΓΟΠϑηρθα [Ὁ τη θύου 081 ΡΌΓΡΟΒΘ. παρ᾽... «ἐλϑεῖν. ἘᾺΠΥ 
τυϊτύθη ἰῦ που] Ὀ6: ἐλϑεῖν παρ᾽ ἐκείνους παρ᾽ ὁποτέρους (ἐλθεῖν) ἂν 
ἀρέσκηται. Τῃ γοδρθοῦ το (818. δυύϊο]9 ἴῃ [Π9 ἐπὶ ΓΟ γϑαγβ᾽ ἔγαοθ, ΝΜ ]]ῸΡ 
(., Ρ. 2314. Ν.) 5808 {Πδῦ 15. Τηρϑῃϊηρ οδ ἢ ΟΠ]Υ ὮΘ : βίδίθϑ ποὺ ἱποϊυϑᾶ 
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ἴῃ {Π6 Δ]]Π Δ ΠΟΘ ΤΔῪ Ἰοΐπ ὙΠ ΟΠ ΘΥΟΥ δ᾽ θ ΠΠΘΥ Ρ]θᾶβο, ὈΥ ΜΕΘ Τα Δ Π8 
{ΠΥ οοιηθ συ] ΐη {Π6 {τοαῦν, Θηα {Π|0 8]Π}8πο0 σααγϑηΐοοβ ὑπ ὶν βαϊδίγ. 

Βα 1ἢ ἃ βίαϊθ  δἰνοϑαν αὖ τι ὙΥ10}} ΘΠΟΥΠΘΡ βέδίθ, ΡΥ ΤΥ ὕο {πὸ ὑπθαῖν 

(ἔνσπονδος), 15. ἀ55ἰδύθα, ἃ γγχῶγ οὗἁἨ {Π15 ἀθβουῖρίϊοι 15 ΠΠ|κ6 ομθ ππουίαΚθ 
ῬΥ ἐπ οοῃίβαθγδου οὗ {Π6 δϑϑιϑύϊηρ βίαίθ. 

8. καὶ δεινὸν εἰ τοῖσδε μὲν---ἡμᾶς δές ΤΠ. οοπδίσποίϊοη οὗ δεινὸν 

ἰδ ΟἿΪΥ ϑαϊξθα ἴο 6Π6 βθοοπᾶ οὐ {1Π|686 οἰδίιβοβ, {πὸ οὔμον Ῥϑίησ {του πὶ 
ἴῃ ἴο ΠοΙρηΐίθη ὈΥ͂ οοηίγαβῦ {ἢ οἴδβοὺ οἵ {11 βθοοπᾷ. Τῦ γγὰ8 ποῦ εἰ 

τοῖσδε... . «ὑπηκόων ὙΥ ΠἾΟΠ. γγ85 δεινόν, Ὀτύ ἡμᾶς δὲ... ὠφελείας (Ἰ. 6. [Πδὺ 

186 ῬγΊνΊ]6ρ6 7πϑῦ ΒΡΟΙκθη οὗ Βῃου]α ποῦ "6 σγδηϊοα ο {Π6 ΟὈΓΟΥ 688). 

Οὗ Μύ. ὃ 622. 4; Βαυί. ὃ 149. Ρ. 420. ἀπὸ τῶν ἐνσπόνδων, 7) 0ην ἐδ6 
δέαΐο8 οοη εαογαΐο τοὐίλ, ἐλφηι, 7γοὴν ἐδιοῖν" οογ γοαορλαΐοδ. ἔσται. 60 

Ν. οἡ ἐξεῖναι, ὃ 1 Βαργᾶ. ὑπηκόων. ΤῊὴΘ 50}0]. βᾶγ5 Ὁπαὐ πὸ Ῥδ- 

Ἰδηβ οὐ ΟΟρ ἢ] θηΐα ἃγθ τηθϑηῦ, ἃ85. ΠΟΥ Ὑγ6 0. Βα ͵ θοίβ οὐ πὸ Αὐποπὶ- 

8η5. Οὗ 1. 27. ὃ 2. προκειμένης, 9) 0,οϑδο(ί, '. 6. ὉΠ6 9Π6 ΠΟῪ ἘΠΩ͂ΘΡ 

ΘΟΠΒΙ ἀθυαῦοη. οι ΤΌ Π6ΘΙ ἰΐ, ρη6ϑθηέ, ἔπ, λαπά. εἶτα. ΤΠ οἱ 

ΘΟΙΩΠΘη δύο 5 ἃπΠα θα ζοῦ5. Ῥ]Δ 06 ἃ Ῥϑυϊοα δῇον. ὠφελείας, ῬΟΡΡο ἀπᾶ 

ΒΙοομηῇ, ἃ ΘΟ] θη. ΤΙ οἰΠΠ61 οα58 εἶτα 5 πιϑϑὰ 1ῃ {Π|6 ὙΓΆΥ Οἵ ΓΟΡΙΌΔΟΝ 
ΔΑ ΤΠΔΥ 6 ΤΟΠαοΡΘᾶ, απ μοί, αὐιὰ πουορἐγοῖοθθ. 8586. Αὐ πο] 5. α΄. 

Ῥτοβο Οοιηροϑ. Ρ. 140. ϑήσονται ἢδ8 ΠΕΙΓΘ ἃ ἰΓδηβι{ἶν βἰσηϊποδίίοη. 

4. πολὺ δὲ ἐν πλείονι 15. [ὉΓ ἐν δὲ πολὺ πλείονι. 

Ξξ- αἰτιώμεϑα. οὐχ ὅπως (ΞΞ οὐχ ὅπως οὐ)---ἀλλὰ καί, πιοΐ οπῖψ ποΐ 

-τδιιέ ὀυθῆι, 15 ἃ Τουτα τα] ὈΥ τ μΐο ἢ φηἐ ϑύϊο οἰδῖιβθθ 8.6. ΒΕΓΟΠΡῚΥ οΡ- 

Ῥοβϑᾶ [ο θϑὸὰ οὔμθυ. Κ΄. ὃ 821. 8. Ὁ; Κι. 8 67. 14. Ν. 8. ἐχϑρῶν. 
ΤῊΘ ΟΟΥἸ  Πϊδη5 μα τ κθη ἰὑ 1], (μαὺ (6 ΑὐΠΘηΐδπβ βαρρογίθα [π6 Μο- 

ΒΆΓΘΘΉΒ ἴῃ ἃ ὙΥ81 ὙΥ Π10). ΔΓΌΒΘ Ὀθύνγθθη ὑπ 6860. ὑνχο βίαϊθϑ βΒῃ Ὀβθαπθηῦ ἴο 

τῃ6 Ῥριυβίδη νγϑν. ἐπιόντων (80. καϑ᾽ ἡμῶν) 15 ΟΡΡΟΒΘα ἴο κινδυνεύ- 

οντας ἴῃ {Π6 ῬΓΘοΘαΐηρ Ργοροβι[ἰοη. περιόψεσϑε. ὅθ0 Ν, οη περιο- 

ρᾶν, 1.24. δ 0. ἀλλ᾽ ἢ. 

- ΒΌΡΡΙΥ δίκαιόν ἐστι ΤγῸΠπι {Π6 Ῥγθοθάϊηρ οοηξοχῦ. κἀκείνων ἀρροηᾶβ 
ΟἿ μισϑοφόρους, ἃπα ποῦ ΡΟ κωλύειν, [Π6. 56 η86. Ὀρΐηρ, ἐο ργοἠεδιξ 
ἐλιοῖ)" Ἠ16) ὁΘγ,α) 168 7) 0ην δοίη γαΐβοα, οι 975 ψοιι" δοιιγυΐγ, ἃπα ποῦ ἐο 

φγολδὶξ ψοι" τι6) θη θ8. 7 οην ἐλόηι. καϑ᾿ ὅ,τι (α8 7} α8) ἂν 

πεισϑῆτε, “ φιιαΐξογι8 οοὐὲβ ρογϑιιαϑείηυ 7612. Ῥοίογδηῦ θμΐπὶ τηοαϊο6, 
Ῥοϊογδηῦ οἰδηοα] απ), ΠΟἢ ρογίθ, ΠΘ0 τηϑρη 5 γἱ στ] π5. ΟΟΓΟΥ τ τοὶβ ορὶτα]8- 

τὶ." Ἡδδοῖς. ἀπὸ τοῦ προφανοῦς, οροηῖψ. 'ΤῊΪΒ Βῃοννβ ὑπαῦ ἃ βοουδὲ 
τη046 οἵ διϑβιϑύδηοθ νγὰβ Εἰπ θα αὖ ἴῃ {Π6 Ῥυθοθαϊηρ οἴδιβθ, δηα Πθποθ 

Ῥούγνγθθη ἀπὸ τοῦ προφανοῦς ἃ καϑ᾽ ὅ,τι, 6 γὸ 15. ἃ βουῦῦ οὐ δη  {Π 6515. 

ὅ. πολλὰ---τὰ ξυμφέροντα (80. ὄντα. ΟἿ. Κ΄. 8 810. Ἐ. δ) ἀποδείκνυ- 

μεν, 106 8ἤιοιρ (Ξ--- ἤανθ ἴο βλοιρ, δα 8]ιοιο) ἐπαΐ ἐμ «ἀοαγέαγοθ αγὸ πιαηψ. 
Ξὅοθ. Ν. οἡ δείκνυμι, 1. 90, ὃ 2. ἐν ἀρχῇ οἵ ὑπὸ οὐαίϊοῃ, Θβρϑοία! 
ἴῃ ΟἾΔ. 88. ἡμῖν, ἷ. 6. ὕ. ΟΟΥΟΥΤθδη5. δηα [Π6 ΑἸΠΘΗΪΔΏΒ. -τττττο 

ΜΒ. -π-τεξ 

αἰτιᾳ---ἔξομεν 

ἣν οὐ δίκαιον, 80. προσλαβεῖν Κορινδίους. 



᾿ 

παρ, ΧΧΧΥΙ] ΝΟΤΕΞΒ. οΔδ 

ἦσαν. ὙΤΠΘ ἔθη8θ ΘΟΠ ΟΡ ΠΊΒ ἰο ὑπείπομεν ῃηδίοϑα οἵ ἀποδείκνυμεν. 80 
Αὐποϊᾷ οουγθ οὐ] υ Θχρ]αῖηβ: “Ἢ Π76 8ϑαψ, αϑ 106 δβωϊά δεγογ 6, ἐλαΐ τ06 ἢαὺθ 
δοίλ, ἐλ ϑβαηια δηθηυΐο8. ΤΉ ΠΟΥ 165 Πδ5 ΘΧΡΓΘΞΒΘΑ 1Ὁ ἃ Π|016 αἸΠ ΓΟ ΠΥ : 

106 βαψ τολαΐ τ06 βαϊά ϑεΐογο, (νἰ2.) ἐπαΐ το6 Ἰαά δοίη, ἐλ ϑαηιθ δγιθηυῖ68."" 
ὅπερ (ΞΞ τα φιιοαδ) τοῖθυβ ἴο {π6 ἰάθα οοπίαϊηθα ἴῃ οἵ τε... .- «ἦσαν, 

84 ὅπερ σαφεστάτη πίστις (ρίφσηιιδ 76) ῖ5 ὕὅο. Ὀ6 τορι θα 85 ἃ 580- 

βίβῃοϊγαι δα]θοίϊνο βοηίθποθ, ΟΥἿὨ {618 Καμη. ὃ 896. 2. μετα- 

στάντας, Οἰ6867 678 (ΘΠ. ΘΟΠΒΙ ΘΓ α ἴῃ το] ίϊοη το {π6 ΟΟΓΟΥΓ 0815), δ Πα 

8θ066167}8, ἰῇ ἴμ6 ΑΥΠΘμΙΔη8 θ6 ΘΟΠΒΙ ἀου θα ἃ8 θυ ἰο. Τηδῦ ἰὖ πιϊρηῦ 

ΤΟΙῸΓ ἴο {6 Ἰαϊθι ἃ5. ὑγ6}} ἃ58 ὕο ὕπ [ὈΓΙΊΟΓ βίαίθ 15 θυ θη, ἴῸ ἴο τ }- 

αἀγανν {τῸ ΠῚ ΟΠ6 ΘΟΠΘΘΓΔΟΥ Δ Πα ἰοὺ Ρᾶ35 ΟΥ̓ΘΣ ἴο ΠΟΥ ΠοΙ, νγα8 δ δνον- 

8] οἵ ΠοΒΌΠΙν, ΓΟ] α αἰμποϑῦ ΠΘΟΘΒΒΆΓ ΠΥ ὈΥ πναν. ἩδδΟΚκ μ8 ΚΒ 

ἐᾶν ἴο ἀορομᾷ οἢ διαφέρει (ξυμφέρει. ΑΥ̓ΠΟ]4), 6]]οἰ ρα ἔτοιη οὐχ ὁμοία 

ἴπ {Π6 ΡΓΘοθαϊηρ ῬΓΟροβι οη. ΟΟΘΙ]ΟΓ Πρ Κο5 ἀλλὰ Βίαηᾷ ἴῃ {Π0 ΡΗ]δ06 

οὗ καί, δηα τοίθυϑ [Π6 ᾿πΠηϊζγο ῬδῸΚ ἴο ἀλλὰ δίκαιον ἢ ἴῃ ἀλλ᾽ ἢ (ὃ 4 

ΒΌΡΓΔ). [Ιργοίοσ. τι Κα Ππον (“615 οαϊῦ. ὃ 611. 8) ὕο ΒΌΡΡΙΥ δεῖ ΟΥ 

χρή. ἴῃ 5101} οα565, 1ῦ ὈΘΟΟΙΊ65 ἃ σΘΠΘΙ Ὁ] ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΙ Οὗ ΠΘΟΘΒβιίυ ΟἹ οὗ 

Βοιηθίῃίηρ ἴο ὈΘ6 4οηθ. εἰ δὲ μή, διυνΐέ 7. οἱλμογιοΐδε, 1. 6. 1᾽ῇ υμδῦ 

Βὰ5 δῦ ὈΘΟΠ 5814 15 ᾿τη ρ β510]0. ἐχυρώτατος ἴῃ ΤοΒρθοῦ ἰο ἃ ΠΑΥΥ͂. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΧΧΥΙ. 

ΤῊΟ ἀτσατηθηῦ ἴῃ ἔδνοσ οὗἉ 86 αἰ ΠΠ  }ἶ οὗἨὨ [Π6 Ρτοροβθᾶ 4}]Π18ποθ 15 οοπεπιρᾶ. 1 {Π6 ΑἰΠ6- 

Πΐ8Π8 687 ἃ Γι ρίαγο τυ {Π61,ΔοΘαςοιπ ο]8η8, 510} ἃ ἴδασ, δοοοιηραπίθα νυν ἱτἢ βίσθηρί!, νυν] 

ἱπεϊπηϊἀαίθ [Π6 ἴ06 τῆογθ {Π8Π ΘΟΌΓΑΡΘ ΟΥ̓ ΘΟΠ ἤἄθΠ66, ἀΠΔΟσΟΙΩρΡδηΪΘα ΒΥ 80 ῬΟΥΘΥΓᾺ] 8 

ἈΠῸ 88 18 ΠΟῪ ΟἸἴσθα ἴο {πη (δ 1); {Π6 Δα θηΐ 15 Βίγθησ  ΠΘΠΘα ὉΥ 8 τϑίθσοποθ ἴο {ῃ8 

ΤᾺ ΟΥΔΌ]6 βἰἐπϑίϊοη οἵ Οὐτοντα, ἰπ τοϑρϑοΐ ἴο πἰπἀθσῖηρ [Π6 ΔΡΡΤΌΔΟἢ ἴο ῬΘΙΟΡΟΠΙΘΒῈΒ οὗ 

ΒΗΥ͂ ΠΑΥΥ͂ ἴτοτη Π{8}]νῪ ΟΥ ΚΓ.1ΟΠΠΥ (δ 2); ἰπ Ὀτίοῦ, 16 [η6 Οὐτουτθδη ΠΑΥῪ 18 ποῦ πηϊϊοα ἴο {Π8ὲ 

οὗ {π9 ΑἰΠΘ ἴδ η8, Ὁ τν}}} 6. 56]Ζϑα ἸΡῸΠ ὈΥ {π6 ΟΠ]Υ ΟἴΘΙ Ππαγδὶ]ὶ ἴὍτοθ ἴῃ ασθεοο (Υ]Ζ. 

[86 ΟοΥἰ μι 14}), απ α {ΠῈ8 1 [Π0 ὁπᾶ Ὀ6 ορροβϑᾷ ἴο {π6 ΑἰΠοπΐδη8 (8 8). 

1, τὸ---δεδιὸς αὑτοῦ, 18 ζδαν ; ἸἰῦουΠγ, λὦ8 δοῖηῳ αὐραϊᾷ ἴπ τοβρθοῖ 

ἴἰο Ὀγρθακίῃσ {πὸ ἰγοαΐγ. τὸ δεδιὸς τ-- τὸ δεδιέναι. 80 τὸ ϑαρσοῦν --Ξ 

τὸ ϑαρσεῖν (Κ. ὃ 203. ἃ. γ), ἃπα τοίογ5 ἴο 580} οοπῆαοπορ οὗ {πὸ ΑἰΠ6- 

πῖδη5 ἴῃ Π6 ΟὈΒοσνᾶποθ οὗ {πὸ ἰγθδίυ, ἃπα ἴῃ {Π6 1 ΟὟ ΓΘΒΟΌΓΟΘΒ, 8.8 

σοῦ ]α Ἰοδα {μιὰ ἴο το͵θοῦ πῃ. Ῥγοβ ΓΘ Δ] Δ ποθ οἵ [πΠ 6 ΟὈΥΟΥ  ΘΔΗ8, 

Δα Θηΐου 515 ]6- πη αρα πο {πῸ οοηίοδῦ υΠ]ο ἢ τγὰ8. ουἹ ρθη ]Υ ἃΡ- 

Ῥγοδοβίησ, ΤΗῖβ σου] Ὀ6 δὴ οδ͵]θοῦ οἵ 1655 ἀγα ἴο {ποὶγ ῬουγοΡ α] 

ΘΠΘΙηἶ68 (ἰσχύοντας τοὺς ἐχϑρούς), {Πϑη 8, θαι: οἡ {Ππ| ραγῦ οὗ {πΠ6 ΑΥ6- 
ἶδη8 οἵ Ὀγθακίηρ [η6 ὑγθαΐν, οὐ θυ θα αποθα Ὀγ {πὸ ἀοβῖγο ἴο τιηϊΐθ ἴο 

ὑμ6 1} ΔΙΓΠῚΒ 50 ῬΟΥΤΘΙΓᾺ] 8 ΠΥ ἃ5. ὑπ0 Οὐγουτῶδη βίαίθ. Ιὖ τησϑῦ ὉΘ 



940 ΝΟΤΈΞ. [Βοοκ 1. 

ῬΟΓΏΘ ἴῃ τηϊηᾶ, {παὺ {π6 7,8α7' ἢθΡΘ ΒΡοΚϑῃ οὗἉ ἴ8, Ἰθδῦ [π6 ἐγθαίυ 5ῃουᾶ 
6 ῬγΌΚοη, δπᾶ {π6 οοηγίάεσηοο, {μαῦ ἴδ σου] ποῦ Ὀθ ὈΤΌΚΘη πᾷ ἐπαὺ 
ὙΥΔ ἡγοῦ ]ἃ ποῦ Θπβαθ. ἘΤοτα {Π6 ΒΘΟΟΠα ΤΠΘΙΏΡΘΓΡ οὗ {Ππ6 Δ η 1 Π| 6515 (τὸ 
δὲ ϑαρσοῦν. ...- ἐσόμενον), ΒΙοοΙ,ΐ, του] ΒΌΡΡΙΥ ὙΠ τὸ δεδιὸς αὑτοῦ 
ἰσχὺν ἔχον ἴπ [π6 ἢρβῦ τηθιθογ, [Π6 Ὑγουβ δεξαμένου ἡμᾶς. ἘῸΓ {Π6 
οοπβίσποίίοη οὗ φοβῆσον ὙΪ γνώτω, 566 Ν. οῃ 1. 9. ὃ 1 (1π11.) 

μὴ δεξαμένου, 7 λ6 ἀο68 πού γοοοῖυθ ιι8. μὴ ἰδ τι564 τ [Π6 Ῥαυ οἶρ]ο, 
ὙγΠ6η ἰῷ οδῃ Ὀ6 ΤΟΒΟΙγΘα ἰηΐο ἃ Θομ  ἴ0Π8] οἰδαβο. Κ'ὶ ὃ 8518, δ; 5, 
δὲ 29ὅ. ὁ; 229. 8. ἀσϑενές, ἰ. 6. ΘΟΙΠΡΑΓΑΙΥΘΙΥ θα ἴῃ οΟΠ86- 
αὔθηοθ οὗὨ {π6 τοϊθοίϊοη οἵ ἃ ρουγθυα] 81}. ἀδεέστερον, ποῖ, 707- 

ηυϊααγιιηι, ΟΥὁ ἃ5. Ο6116 1 ὑγϑπβ]αἴθβ, ηυΐγυνιβ 70) απ τῆι. βουλευ- 

όμενος. Βορθοαῦ γνώτω. ὅταν... «πόλεμον, τολθην ἦγ γ 7 ποθ ο απ 

αρργοαοϊνζηᾳ απα αἰπιοδέ Ργ68θηἐ τρα}. ὅσον οὐ, αἰ διέ. 
5. 8469. 1. περισκοπῶν, ὃψ ϑ8ιγυεμίηφ. ὃ... -πολεμοῦται, 
«οὐϊοῖ, ἐδ πιαᾶθ ὦ 7γιογαὶ ο7") ατὸ ποθ αὐ ἐπ6 ηιοϑέ ογζέϊοαϊ ἐΐηιθ; ΟΥ̓ 

ῬΘΡΒΔρΒ, το΄ο86 7γ1οη 8] 01" θγυηυϊέμ ἐ8 Κ᾽ ἐδ ᾿ιἱφλοδέ ηιοηιθηέ. 

2. γὰρ ᾿πίτοάποθδθ {Π6 ῥγοοῦ οὗ υυμδῦ νγὰβ δββϑυϊθα ἴῃ ὃ... πολεμοῦ- 
Ἰταλίας Δη4 Σικελίας ἀΘροΠα οἢ παράπλου. ΟΥ̓ 615 Καμη. 

ὃ ὅ02. καλῶς παράπλου κεῖται, 18 τηοοἰΐ δἰξιιωξεοα ἔπι γοϑρεοί ο ἐΐ οοαϑέ- 

ἡηῳ αἴοτρ. ἘῸΓ καλῶς οοπδίγποίθα νὰ {Π6 σοηϊίνο, οἵ. Κι. 8 574. 8. 

Ὁ; Μι. ὃ 5888; 5. ὃ 196. 1. παράπλου 15 ΘΙΡΙΟΥ ΘΑ, Ὀροδαδβθ {Π6 νογᾶρθ 

ἴο Τύλ!γ νγὰ8 τηϑθ ὈΥ͂ οοδβύϊπρ' ΔΙΟηρ {Π6 ΒΟΓ6Β οἵ ΟΥΘΘ06 85 ἔδι' 85 {Π9 

ῬΙΟΙΠΟΠΟΟΙΥ οὗ Ιαργυρῖδ, αὖ ΠΟ. Ῥ]8Ὸ0 {Π6Ὺ ΟΙΌΒΒΘα ΟΥ̓ ἴο ΤΆΓΟΒ. 

ἐκεῖϑεν, ἷ. 6. ἔνοτα Τίαϊγ δπα 51] γΥ. τό τε ἐνθένδε (80. ναυτι- 

κὸν) πρὸς τἀκεῖ παραπέμψαι, από ἐο βοηη ον ἐλιοῖη' ὁοι,7)86 (ΞΞ- ΘΟ ΟΥ) 
απ παὺῃ 8αϊϊίη ἄδηοθ πὰ ἐοὸ ἐΐοβθ δοιιγυί)"ε8. ἐνθένδε τοῖοι ἰὸ 
Οτθθοθ ἴπ σΘΏΘΓ8], ΔΙΓΠΟῸ ἢ ἃ ΒΡΘΟΙΪΔ] γοίουθποθ ἴο Αἰ Π5 ΤΥ ἢΘΓΘ Ὀ6 

ΘΆΒΙΠΥ ἀπαοιβίοοα, βίηοο. {Παῦ βίαξθ, ρΡυΟΔΌ]Υ, τγᾶ8 1761} Κπουγῃ ἰο {π0 

Οὐτου το η8, ἃ8. παν ὶηρ 8 ΘΥΘ ΟἹ ὕποβθ Ὑγθβίθγη ΤΊ Οἢ5. ἃ5 ἃ Πρ ἃ ἴον 

{Π6}} Δι ὈἸ 0.15 Ρ]Δη8. 

8. βραχυτάτῳ δ᾽ ἂν κεφαλαίῳ, διιέ ἐο ιν «ἴ» αἷΐ ἐγ ἐδ6 δἤογοδέ 

οοηίρα88. ἂν κεφαλαίῳ 15 τοροαῖοα ἴῃ τῷδ᾽ ἄν, ἴπ ΘΟΠβθάθθποθ οὗ {Π|9 
᾿η ον θπΐπρ; Οἴδιιβο, τοῖς... . ἕκαστον. ΤΊ]ι5 Δαν δοοοιηρϑηΐοβ μάϑοιτε, 
ἀοποίπηρ ὑμαὺ 7γοηυ νυ 101} [Π6 ἰΒΐηρ' ΒΡΟΚΘη οἵ τηᾶν ὈΘ Ἰθαυπύ. ΟΥ Κ. 

ξ 286. 8. Ὁ. τοῖς ξύμπασι κ. τ. Δ. ΤΟΙΓΒ ἴο {πϊηρθ5, πα ποῦ ἴο ρϑῖ- 
ΒΟ0Π5: ὁ) γοϑροού ἴο αἴξ απαὰ δυθγν ρα» ἱοιῖαγ" ; “ δοίῇ, αϑ ἴο σφοπογ αἴθ ἀπά 

γαγύϊοιϊαγ8.") ῬΙοοΙηῦ, ΤῊΪβΒ ἀαϊνθ ΤΠΔΥ 6 τϑίουγθα ἰο Κὶ ὃ 284, 8 

(10); 5. 8 201. 4. ὄντα. Τ|Ι.6 βυῃΐαχ οἵ {118 Ῥγίϊοῖρ]6 18. Θποο- 
Ῥαββϑᾶ ὙΠ βού ΑἸ ο]γ, Ὀπὺ 1 ΠΚ6 θοδῦ {Π|6 βοϊαίίοη οἵ (ἀἰοθ]]ου, 

ὙΠῸ ΒΌΡΡΙΪΘ5. (88 ἄοθ8 ῬΌΡΡΟ αἴϊοι 1ϊη1)} ἴστε ἔλθου {Π6 Ῥυθοθαϊηρ 

μάϑοιτε ἂν (Κ. ὃ 811, 2), ψοῖν ἔποιρ ἐλαΐ ἐλδγ6 αὐόὸ. ΟΥ̓́Τ Οὔ πιοᾶθ8 

οἵ βοϊαίίοη, Ομ Θ ΟὨΪΥ͂ 15 σου τορϑαίίηρ, ἃπα {παῦ ἴδ, ἕο ΘΟΠβί θυ {Π6 

4ι ἐδ ν 
Το αὐτικα. 

ται. 



ὕπαρ, ΧΧΧΥΙΠ] ΝΟΤΈΒ. φ 4 

οοπἰπποίϊοῃ δὲ «ἴον τούτων ἰο Ὀ6 Ρ]Δορᾶ ἴῃ {Π| Δροᾶοβίβ οὐ [ῃ9 βθη- 
ἴβποθ, ὙΒΙΟἢ. ποῦ ]α {πθηῃ οἶγθ {Π|6 5θη56: ἂὧϑ ἐΠ676 αὐὸ [81] ἔλγδθ 
παυΐοβ ἐπ ΟὝΘοο6 07 απ ἀσοουιγῖ, ἐγ ἐδόθη, 9 ἐλιό86 ἐλγ66, ψοῖν αἰζοιο ἔιοο 

ἐο δ6 κγυϊέοα, ἱοχοίλι6᾽". καὶ... -«προκαταλήψονται 15 ΘραΧΘΟρΘίΪΟΔ], 1. 6. 

0 ἀδοποίθβ {π6 τηϑ πο. ἴῃ τυ μΐοἢ {πΠ6 ΟΟγογγέθδη ἃπα ΟοΥπ  ΐϑη ἢθοίϑ 

σου] θῸ πηϊξθα, νἱΖ. ὈῪ {πὸ βυθ]πρσαίίοη οἵ {πΠ6 ΟὈΓΟΥ 85 ἴο 1Π6 
Οὐ }}18 8. δεξάμενοι. ὅ6θ. Ν. οἡ 1. 88. 81. 

ζεσϑαι, ψοῦ εοὐϊί 6 αὐΐο ἰο εοπέοπά. πλείοσι, 80. τῶν Πελοποννη- 
σίων. ῬΟΡΡο, ΘοΕ6]16ῃ, ἀπα Ηδδοκ οαϊῦ ταῖς ἡμετέραις, τοὐέδ, (ΞΞΞ ὉΥ {Π9 

ΘΟΟΘΒβίοη ΟἿ) οὉ27' 8λῖρ8, τηδκίηρ ᾿ῦ ἀΘΡρΘμα οἢ πλείοσι, ἃ8 πολλῷ 4065 

ἴῃ {πΠ6 ρῇγαβθ πολλῴ πλείονες. ὅ0. Κυὶρ,. 64}15 10 {Π6 ἀαίϊνο οὗ αἰβθον- 

666, ΔΙ ΓΠΟῸΡῚ ΠΘ τοῖα! 5 ἢ ΒΟΚΚΟΥ {Π6 ο]4 τοϑαϊηρ ναυσὶ ταῖς ὑμε- 

τέραις. Βαῦ πηᾶν ποῦ {118 ἀαἴϊνο Ὀ6 οοῃβίγποίθα τ] ἀγωνίζεσθαι, ἃ5 
{π6 ἀαἰϊνο οἵ {πΠ6 τηθδῃ8 ἕ οἱ δὲ... -τοιάδε, αὐέον" ἐλόηυ ἐλ6 Οογῖη- 
ἐλίαπβ βϑραῖό α8 7οζίοιυρϑ. 

- ᾿ , 

ἕξετε---ἀγωνί- 

ΟΗΑΡΤΕΒΒ ΧΧΧΎΥΤΙ.- -ΧΤΙΠΤ]. 

ὙΠοβ6. οπαρίθιβ οοῃΐαϊη [ΠῸ6 ΤΘΡΙΥ οἵ {Π6 ΟἹ μλπβ ἴο (Π6 ουοσοίησ 
ΒΡΘθοἢ οὗ {Πη6 Οογογνῶαπβ. Αἰΐον ἃ Ὀγιοῦ θχοράϊαπι (οπαρ. 87. 8 1), ἴῃ τ ΒΙΘἢ 
86 ἐμαγσθθ, ἐπαῦ {Π6 ΟΟν ΓΒ Ϊαπη8 μα ὑνθαίθα [Π6 ΟΟΓΟΥ ΓθαΠ8. ὉΠ] ΠΒΕ]Υ, πᾶ 
ὙΘΙΘ. ΠΟῪ ΟΡΡΙΘββίηρ ἔμ6 1 ὙΠ 8π ππ͵]ιβῦ ναι, ἃ’6 ΔΠ πα 64 ἴο 48 ἰορίο8 

ὙΒΪΟΝ οὐσηῦ ἢνδῦ ἰο θ6 οοπβί θυ θᾶ, [Π8 οὐδίοι. Ῥγῃοοθθᾶβ ἴο ἃ νϑζαϊαίίοπ οὗ 

ἴπε86. ὁμαρσοβ (Παρ. 87. ὃ. 2 ἴο ὁμαρ. 89). Ηδ {θη 8ῃονγβ ἐπαὺ 1Ὁ υγουἹᾶ 6 
ἃ ὈΡΘΔΟΙ οὗ {Π6 ἐγθαῖυ τ [Π6 ῬΘΙΟΡΟΠ πο βίδη8, ἴο αβϑίβῦ [ῃ8 ΟΟΡΟΥ ΓΘ ἢ8 ἴῃ 

[818 ὑγὰν (ὁ παρ. 40), ἀηἃ Βανίηρ πρσϑὰ ἀΡΟΠη {Π|6 ΑὐΠ ΘΠ 5 8 ΓΘΠΙΘΙΩ ὈΓΆΠΟΘ 
Οὗ {86 ἴον ΠΏΘΙ ΒΘΡΥ 665 οἵ {πΠ86 ΟΟυἸπ ἴδ η8, ἴῃ δββιβίϊηρ [6] ἀραϊπβὺ [Π6 
““Πρτηοίςο, δατηοῃ βῃθβ ἔπθπ {Ππαὺ Πον μου] ποῦ 6 ἱπάπορᾷ ὈΥ τηοίϊνοβ οὗ 
ἰπίονθδῦ ἕο δομητηϊῦ δπῃ δοῦ οἵ ἰηϊυδίϊοθ (θα 08. 41, 42). ΤῊ ΒρΡ6θοῖὶ ἰβ ἔμ θῃ 
οοβοα τ ἃ Ὀγοῦ ρϑγογαίίοῃ (ομαρ. 48). 

ΤΠΘ ἀνσαυτηθηΐαίί γα ρουίίοη οὗ [ῃ15 οὐδίϊοη, ἰβ Το πη 4θ ἃ ὁπ. σοπβὶ θυ ϊοπβ 
οἵ Ἰπβέϊςθ ἀπ θαυϊίγ, γαῖ μον [μη πυμδῦ Ὑν 11 Ὀ6 ἴῸν {π6 ΡΟ] ΙοΥ οἵ {πμ6 ρανν 

Δαανθββοά. Τὴ {15 10 αἰβῆουβ ἔγοτα {Π6 ονδίΐοῃ οἵ {μ6 Οὐγουνθδηβ, [μ6 ῥεἰποῖ- 
ῬΑ] οδ]θοῦ οὗ τυβίοη τγῶβ ἴο βίον, ἱμαῦ {μ6 4] πο τγου]ὰ οοημᾶπορ ἰο 1Π6 

Ἰηθουδβίβ οἵ ἔῃ 8 Αἰ βοηΐδη βίαϊθ ΤΌ τν}}] γθα!Πγ θ6 Ἀρρυθμθη θα ΠΟΥ ἈΡΡΘ8]5 
οὗ 1818 Ἰαϊίου βουύῦ υγου]α ᾿πἤπιθηοθ 8 ἢ ἈΒΒΘΙΩὈ]Υ Π|κ6 {Π6 ὁπ6 Πθγ6 δα αγοββθᾷ, 
ΦΟΠΙΡΟΒΘα οἵἨ πιθὴ ὙΠΟ56 ὙγΠ016 ἐπουρ 8 Ἰγθῦ6 Θησ Οββθα τυ τ (Π6. ἀρστδη- 

αϊχοτηθηῦ οἵ {π6 βίαίθ ἀπᾶ {π6 δχίθηβίοη οὗ ἰΐβ βυγαῦ. [ἢ βίτοῃηρ ἰηνϑοῖϊνο, 
ὈΙΟΙηρ; βαγοΆ5Π), ΒΟ] ἀπ βίυ Κίηρ ἀπ ΕΠ Π 6568, υθμθπηθπῦ ἀπ ραββιοπαΐο Ἀρρθ8]5 

ἴο {Π6 ΤΠ0}Ὰ] β6ηβ86 οἵ {Π6 δυάΐθηοο, {Π6 ογαίϊοη οἵ {π6 (ν᾽ Πα π5. ΤᾺΣ ΒῸΓ- 

Ῥᾶββ68 {Π6 Ῥγθοθάϊηρ' οὁῃ6, ὙΠΟ 18 τα μι" ἃ ΒρΘΟΙ ΠΠΘὴ οἵ 68]π|, δα  ποδὺ γθΆβοη- 
ἴηρ, ἴδῃ οὗ {Π6 βύογιηυ τυγαίῃ, ὑυμΐ θη Ἔπαγδοίθυζοβ (ῃπ 6 οπθ τυ μἰ οἷ [0] ονγοά, 
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ΟΗΆΑΡΙ: ΧΟ. 

Αἴζου α ὕτίοῦ δχογάϊαπῃ (ξ 1), [μ6 οσδίου ῬΡγοοθθᾶβ ἕο 5ῃουν, {Πδὐ ἴδ νγ88 ποῖ ὕγοπι 8 ΠΟΠΟτ- 

8Ό]6 τηοίΐγο, θαΐ ἔγοτα ἐμὶν Ὀδα ομαγδοίθσ δηᾶ 1}} παίαγο, ἔΠπαῦ ἴΠ 6 ΟὈΤΟν το 8 ἢδα ΤΟγπηθᾶ 

ΠῸ 8]ΠΠ|8πῸ6 (ξ 2); ὉΥ ΒΊΟΝ ποαίγα! εν [Π6 δ᾽ δ ϊοη οὗ ἘΠ οἱ Γ οἱ νγαβ ΠΙΒΉΙΥ ΤΑ ΟΓΔΌΪΘ, 1Π85- 
ΤῊ ΟΝ 85 ὑπ 0 σου] Ὀ6 {πο ῖγ οὐ 7568, ᾿πΠ σα568 ὙΥΠΘΓΘ {Π6Υ μ8α ἀοπθ ἱπήατν (δ 8): 1Π6 

ΤΘΑΪ στοιπᾶ, ὑμογοίοτο, οἱ ὑμἷγ βδίδπαϊηρ δἱοοῦ ἔγομπα 4}} 18 ΠΟ 68, νγ88 δῦ [ΠΘῪ πϊσης οοτηστηῖδ 

Ἰηϊαδίϊοο δρατῦ 8Π4 810Π6, πᾶ θϑοᾶρα ἀοίθοϊίοη (ὃ 4); Βδὰ {Π6 0 Ὀθθῃ Ὑγπδῦ {ΠΥ Ῥγοΐθββ ἴο 

Ῥ6, ἰπ ῥσορογίίοη ἴο ὑπ 6 ῖγ ὈΘΙΠ ς’ 1655 ΔΙ 6 ΠΆΌ]6 ἴπ ΘΟ ΒΘ ΌΘΠΟΘ οὗ {Π6ῖΓ Ροβί (ἴοπ, νυ] Πανθ 

Ῥθοπ ὑποὶγ ἀοβῖγθ ἰο ἱπίθσομδησθ τη απ] ΟἹ ο65 οὗ ᾿αδίϊοα δπ Κἰηᾶποβϑ5 τυ ἱ{} οἴ ΓΒ (ὃ ὅ). 

1. τόνδε ἸΟΓΘ ΘΧΡΓΘ5868 οοηἰοιηρύ, Κ {Π0 Τιαὐϊπ ἐβέδ. ϑοΙὴ0 

ΤΩΘΔΥ͂ ὈΓΘίδι, ΠΟΎΘΥΘΥ, ἴο [Δ Κ6 ἴῦ ἴῃ {Π6 Β6η858 οἵ ἐνταῦϑα (866. Ν. ὁη 

1. δ8: ὃ 2). τὸν λόγον --ο ὃν ἐποιήσαντο λόγον, τὸν αὑτῶν λόγον. 

Ῥορρο. ἀλλ᾽ ὡς καὶ (ΞΞΞ ἀλλὰ καὶ περὶ τούτου ὡς), διμέ δο ΟΥ̓ ΠΩ͂ 

ἐΠ)18 αἶϑο, ἀοιο ἐλαέ, οἷο. αὐτοί, ἰ. 6. ὅπ ΟὈΤΟΥ ΓΈ Θ8Π8. μνησϑέν- 

τας. - « -ὀμφοτέρων, τ0]6γν τ1η6 αἶδο ἤώτθ 77γ8ὲ σοηδίαογεα (αθΘ Ν. οῃ πολε- 
μοῦντες, 1. 18. ὃ 6) δοίλ, ἐλέ86 ροϊγιξΒ. καί, 1. 6. ἴῃ 18 Ἰηϑηηοῦ ἢ 

{π0 ΟΟΓΟΥ 85. οὕτω καὶ ΘΟΙΠΙΏΘΠΏΟΘΒ {Π0 ΔΡΟΔΟΒΙ8. ἰέναι (οὗ 

ὙΥΠΙΟἢ ἡμὰς 5 {π6 5] 660) ἀθρθη 8 οῃ ἀναγκαῖον, [Π 6 σγοΤ 8 Κερκυραίων 

τον. πολεμοῦνται Ὀοὶπρ ΡΥ ΘΗ ΠΟ ὐΪο8]. τὸν ἄλλον λόγον, λέ γ68ὲ οὗ 

οτ7' ϑρεοοῖι, τοὐαΐ τ06 ἤωυθ ψοΐ ἰο ϑᾶψ. ἈΑΙΒ {86 τοξαίαϊίοη οἵ [8 σθδγρο8 

ϑάναπορα Ὀγ {Π6 ΟΟΤΟ ΓΘ 8 ΠΒ ΘΠ] ΌΤΔΟΘΒ {Π|6 τ ιηδἸ ΠάΘΙ οὗ ὑΠῖ8, ἑο σοῦ 

τὰ {Π6 ὕννο [Ὁ] ουσίπρ ομαρίθγβ, ὕπ6 ἄλλος λόγος Τοοι5 ἴο {πΠ6 Βυθ]θοῦ 

γτηδίζοσ οἵ ομδρ. 40. ἀφ᾽ ἡμῶν, ἰπδίθαᾷ οἵ [Π6 5'πηρ16 βϑηϊενθ 

ἡμῶν, ΘΟΠΙΌΓΙΩΒ [0 {π6 σϑῦῦ] ἀξίωσιν, [Πη8 Ὑγονβ ἡ ἀφ᾽ ἡμῶν ἀξίωσις 
Ξε: ἡ ἡμῶν ἀξίωσις. Δ.5 ΟρΡοΞβΘ4 ίο χρεία (566 Ν, οῃ 1. 82. 8. 8), ἀξίω- 

σις ϑἰσηϊῆθβ ἃ οἰαΐηιν 9 γἱσῆΐ. ἀσφαλέστερον προειδῆτε, “μοι πιαν 
6 πῖον οογἑαϊπῖῃ αοφιαϊηξοαά δεγογομαπα." Αὐποὶᾶ, Τὸ ἀσφαλέστερον 

ΘΙ] ογοᾶ δάνου }}γΥ, μὴ ἀλογίστως (ποέ γαβλϊῳ --- οοπϑιογωξοῖψ) ἴπ 

{π6 ποχῦ ργοροβιίζοη 18 ορροββϑά. 

2. φασί, 1. 6. 16 ΟΟΥΟΥΓ 88. δέ, ποι. διὰ τὸ σῶφρον. 
ΟΥ Ν. οἡ σωφροσύνη, 1. 82. ὃ 4. τὸ δ᾽ (Ξ- τοῦτο δέ. Κ. ὃ 947. 

8. ε)---ἐπετήδευσαν, τ0}6γ6α8 ἐλομ ρραοίίϑο ἐλιὶ8 σιιϑέοηι. ἀρετῇ. 

( Ῥγροβιίεϊο ἐπὶ δἃ ἀρετῇ πὸ οορ!αἰίοπο ααϊάθιη τορθίδθ" ΠΘΟΘΒΒΘ 

οβϑί." Ῥορρο. βουλόμενοι, δεύαιιϑα ἐΐον τοϊϑηφά. ὅθ Ν, οἡ 1. 9. 

ὃ 4 (οπ4). οὐδὲ μάρτυρα. Λτηο]ά τυ ἢ ΟῦΓΘΘ του] τοϑα οὔτε, 

πα οοπηροῦ ἴὉ ἢ τυ πμαῦ [Ο]]ονν8, οὐέλ6)" α8 ὦ τοϊέγιο88 (ἴο {ποῖν ου]] 
ἄοορᾶβ), ο»" ἰο λαῦό {}6 δἤαηιο 97 αϑλῖηρ ᾿ιὲ8 αἱὰ (1ο ο 111). ὙΠ18 18 βαὺ- 
βδη  ]8}}} {πὸ ἰπ ουργοίαίίοη οἵ Β]οοιηῆο]α, Βαπθν, Ηϑδοκ, δηα (ο6]16. 

ἴῃ ΗΒ Ἰαϑῦ δα το, Βα οὔτε Γοβροηᾶβ ἰοὸ τὲ Ῥϑίογ οὐδένα, ἃπΠ ἤθηοθ 

ἄορβ ποῦ ταῦθ ΔΩΥ Ομδηρθ ἴῃ οὐδέ. ῬΟΡΡΟ Γϑίου8 {Π|6 βῃϑι:θ ΒΡΌΚθῃ 
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οὗ ἴο ἐπθ τϑῖμβαὶ πῖτ τ Βῖοἢ ἐμ ονθγίατθβ οὐ 8]]18πορ, τηδάθ ὈΥ͂ ἃ 
βίαίθ οἵ βιιος. ποίου! οΌΒΥ 84 ομδγδοῖθσ, σοῦ] Ὀ6 βασθ ἴο Ὀ6 τηθϑῦ 

τ ὈΥ 811 {π6 οὐμϑν βίαίΐβθβ. 11κὸ {Π]5 ἱπτουργθίδιϊομ, Ὀθοδπβθ ἃ βίαϊθ 

50 84 85 ΟὍΤΟΣΤὰ 15 ΠΟΙ ΤΘργθβοπμίθα ἰο Ὀ6, σοῦ] ποῦ Ὁ] 5. αὖ ἀϑκὶηρ; 
οἴμϑῖβ ἰο 6 {πὶ οοϑα]αΐουβ ἴῃ πτοηρ ἀοίηρ, Ὀπὺ 501} τηϊσηῦ ἔδ6] ἃ. 

τοὶ ποίδποθ ἰο ἃ5Κ 8 ἴσου, ὙγΒῖ οι ΓΠ6Υ ΚΠΘῪ Ὑ76}} ὈΘίοσθ απ {παῦ πὸ 

βἰδίθ οουἹᾶὰ ΠΟΠΟΙΔΌΪΥ ρσταπῦ. ὙΠ6 56η86 βίνϑῃ ὈΥ͂ {Π6 ὅ301)0]. 18 Ἰηδα- 

τη Ἰββ1 016, Ὀθοδαβο {15 ἰᾶθα 15. ΔΙΓΘδαν οοπίαϊποα ἴῃ οὐδὲ μάρτυρα ἔχειν. 

ἘσΌΔΠν ἴο Ὀ6 τοὐθοίοα 15 [16 βθῆβο βἴνϑῃ ὈῪ οἱ]. ἀπα Κι ἰβίθιηπι., {Ππδῦ 
ἘΠΘΥ Ὑγ6Γ6 Δϑηδιηθα ἴο 851 411165, ὑγ μη {ΠΥ Π84 δοίθα 45 8115 ἴο ΠΟΠΘ. 

8. αὐτάρκη. ΤΗΪ5Β Θρ᾿ Ποὺ ἰβ ρρ θα ἰο ἃ οἷ Υ μᾶνὶπρ ἴῃ 1086] 

ΘΥΘΓῪ {πη ΠΘΟΘΒΒΑΤῪ [ῸΓ 86 βαρροτῦ οὗ 1185 ἱππδϊαηΐβ. 80. Βοίαπῦ 

ἀοῆμοβ ἰδ : “ οἱἰδὲ βιιΠἰοΐοηϑ, Ρ6} 86 υωἰλάιι8.) ΟἿ. 11. 41. ὃ 1. σέσιν 

5 ἴο 6 οοπβίγυοίοα ὙΠ κειμένη ἃ5 86 δοοαδαίγο οὗ {πΠ6 οοσῃδίθ 

ποίϊοθ. ΟἿ. 2.18 Καμη. ὃ δὅδθ. ὁ. παρέχει... «γίγνεσϑαι, πιαΐε8 

ἐΐόηι (ὈΠπθτηβ 68) μασοβ 97 ἔλιο8 αοίβ ἔπι τολιίοἦ, ἐλον ὑγγλιι"6 τῳ 9Ή6, 

γαΐδον ἐΐαη, ἐμαξ }ιάγοβ δ]οιία 6 αρροϊπξεα, ὃψ ηυμέιιαΐί ἀρτγδοηιθηί. 

ΤῊΪΒ5 15 ἰπ {π6 τηαΐη ἐπ6 ᾿π οσργοίαϊίοπ οὔ ῬΌΡρο, Ασῃο]ᾶ, 606]., 8πᾶ 

ΒΙοοιηἢ, (ἴπ Πῖ8. Ἰαϑὺ δαϊ(ῖομ), ἀπ οπθ ὑμΐοἢ δἴζου. τθρθαίθα οχατα- 

ἱπαίϊοπ 1 δπὶ πο] πο ἰο δορί. ΒΥ ξυνϑήκας, 606]. ΤοΙη ΓΒ, “ ΤΒα- 

ΟΥ̓αΙ465. ἱπέθ σὴς ρϑοία 49 ΠΕΡ π5 ἱπύον οἰ υἱταῦθϑ Ῥ61 ΔΙ ΊἐΓῸ8. αἰ! πηθῃ- 

15.) Ἑτοτῖι {88 ρτθοθαϊηρ οἰδιβο, τοὺς δικαστὰς 18 (ΟἾ06 ΒαΡΡ]164 τ] 

γίγνεσθαι. ΗδδΟΚ πιοβῦ βγη ΙΥ Τοο8 μᾶλλον ἴο πόλις---κειμένη, 

ορρογζιγυίἑαίε «ἰγϑὶΒ ροΐύζιιδ, ψιαπι ραοίίϑ, ἑαπιψιαπι }ιιαἶσο8 8ιιηύ 

δογηυ, ψιο8. ἰαδιγί. Ῥαῦ ἴῃ {Ππ|8 ᾿πιογργοίδιϊοη, μ6 Ἰθᾶνοβ ουῦ τινὰ 

(υξθᾶ Ποῖ φο] θοῦ νυ ΟΙΥ ἰπ 6118 56η86 οὗ τινάς), ἃ Πα, ἃ5 ῬΌΡΡΟ ΤΘΙΠΠΔΓΚΒ, 

τ ιαπαπὶ βεπούπσατη πὸρ ΘΧρϑαϊθ. ὧν -- ἐκείνων ἅ, οὗ ὙγΒῖο}}. [89 

τοϊαίνϑ 15 οοπβίγυοιθα ἢ βλαπτουσί,-  ΠΪΟ]. Πὰ5. ἰπ {18 ῬΙδθθ ἔνγο 

δοουβαίνοβ. ΟἿ. Μι. ὃ 415. β; Βαίι. ὃ 181. ὅ; Κ'. 8 280. 2. διὰ 

τὸ... «δέχεσθαι, ἷ. 6. διὰ τὸ αὐτοὺς ἥκιστα μὲν ἐπὶ τοὺς πέλας ἐκπλεῖν, 

μάλιστα δὲ τοὺς ἄλλους δέχεσθαι, ἅτε δὴ ἀνάγκῃ ἐκεῖσε καταίροντας. 

Βίορ. διὰ τὸ---δέχεσθαι ἀθηοίο5. {Π6 τϑαβοη οὗ παρέχει αὐτοὺς δικα- 

στὰς κιτ. Χ. Παᾷ [μ6 Οοτογτδηβ νἰβιϊθα {ποῖν ποῖ βἢ ΟΣ 5, {ΠΘΥ σου] 

Πᾶν τϑοοϊνοα {ἀο 700 4; Ὀσὺπὺ τοιπδἰπΐηρ ἴπ {πο 11 Ὑ76}1- ἔα ἸΒΠ6α 

ἀπ ἱπᾶθροπαάρηῦ οἷτν, [ΠΥ οου]α Ῥυδοῦϊβθ Ὑυ 10 ἸΤΩΡΌΠΙ ΕΥ̓ ΔΠΥ͂ πη ρΡοβὶ- 

ἴοι ΤΠ6. ομοβθ, ΠΡΟῸῚ 500} 88 ὙΘΓΘ ΟΟΙΏΡΟΙΙΘα ὈΥ Βέ.688 οὐ Ὑγθϑίμοῦ 

(ἀνάγκῃ καταίροντας), ΟΥ̓ ἴοΥ' ΔΠΥ͂ ΟἾΠΘΙ ὁ8π86, ἴο ἔοι} ἔπθγθ. [π {Π]18 
Ρἱοίατο οἵ {πὸ Οὐγοσυῶδπῃ ΡΟ] ΟΥ ἃπᾶ οομαποῦ, ἔμογθ ὑγὰ8. ἀΟαὈ.1685 
τη ἢ Θχαρσογαίϊοη ἃπα [4150 οο]ουίηρ. ἐκπλέοντας, τολίϊ6 ἐλεμ βαϊἰθά, 

366 Ν. οῃ πολεμοῦντες, 1. 18. ὃ 0. 

4. κἀν τούτῳ... .ἄσπονδον---προβέβληνται --- ἐν τούτῳ ἔνεστιν τὸ 

εὐπρεπές, ὃ προβέβληνται (μγαίοχον 6 βοϊοέ, ΒΟΙΒΘ), ὅν ἐλιῖ8 ὁοηδῖδί5 
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ἐλοῖγ" βροοΐοιϑ ργαοίϊοο 97 7γογηυΐη τὸ αἴδέαηοο, τολοῖ, ἐπον ργοίθη, ἴο, 
ἱ. 6. [815 1 [8 Τϑάβοῃ ὙΓΕΥ ὉΠΟΥ͂ ἤουτι πὸ Δ] ηο058. τὸ εὐπρεπὲς ἄσπον- 
δὸν -- τὸ ἄσπονδον τὸ εὐπρεπές, “ ἐνὶ8 βρεοίουδ, 7ωϊν-δ)οιοίηψ ποη-αἰϊὰ- 

αγιο6..) ΒΙοομ. ἐν τούτῳ (ΞΞ διὰ τοῦτο) Τοῖοι5 ἴο ἀλλ᾽ ὅπως---ἀδικῶσι, 
καὶ ὅπως---βιάζωνται, πλέον ἔχωσιν, ἃπα ἀναισχυντῶσι, ὙΥ ΒΪΟ ἢ [Ό]]ονν. 

ϑομηθ ἴα Κ εὐπρεπὲς 88 ΒΑΓΟΔΒΕΟΔΙ]Υ ΒΡΟΚΘῚ ἴῃ Π0 56η886 οὗἨ (δφοογοΊι8, 

Θιοοϊϊοηέ. οὐχ ἵνα---ἀλλ᾽ ὅπως, πού ἐλμαΐ ((. 6. ποῦ 1 {πὸ ἀδβίρη 
{πα[)---ὖμέ ἐμαί. (ἀοο 16" Π88 ἃ Ἰοῃρ' ποΐθ οῃ 1π6 Βυρουθαίοη τυ ο ἢ 
μ6 ἢπᾶβ ποῦ. Βαΐ 1 15 ὙΘΓΥ ΘΟΙΏΠΊΟΙ ἴπ 15. ΤΌΓΠλα]8, ἰο Ρ]Δ 66 {Π|0 
ποραίϊνο οἴδυβο ἢγβύῦ [πὶ ΟΥΘΥ, 8 Πα 18. θυ ΘΠ ΠΥ ΤΠΟΓΘ Ια ρ Πίϊο. 
κατὰ μόνας. ὅθ6 Ν. οη 1. 82. ὃ ὅ. Ηδδοκ βδυ5 [Παὐ ἐν ᾧ.... ἀναι- 
σχυντῶσι ΘΧΡΙΑΙΠΒ {Π|Ὸ ῬΓΘΟΘαΙηρ οἴδαβθ, ὅπως κατὰ μόνας, Δπα ΥΠ6 

ΤΘΙΠΔΡ ΚΒ: Θϑθη) ΤΟΒΡΟΠαθηῦ ΒΌΡΘΡΙΟΥ 5. 1118: ξύμμαχόν τε οὐδένα 

«ον «αἰσχύνεσϑαι. ἐν ᾧ, τολϑηθυθν. οὗ Πδ5 8150 {Π6 Β81η8 ᾿πϑϑῃΐηρ,. 
ἀναισχυντῶσι, ταν »᾽αοίἦδα ἐλοῖγ ἐπιρταθηοθ οἰ πον ἴῃ ἀθηγίπρ [Π 6 

ΘΠ αῦσο οἵ ταρίηθ, οὐ ἴῃ Δατ {1πρ 1, Πα ἱπηρα ΠΥ Ὀτανὶπρ 6 οα, 

ΤῊ ἢγβϑῦ οὗ [Π686 15 Ῥγ ΘΓ Ό]6, ᾿ΠπΠ βιη πο). ἃ8 [6 ὙγΠΟ]6 Δυραμηοηῦ ͵8, ἴο 
ΒΠΟῪ ὉΠαὖὺ 086 ΟὈΓΟΥ ΓΔ ἢ5 υνιβῃθα {Ποὶν ἄθθαβ οὐ ν]οθποο ἴο τ πιδίη 

ΘΟμοθαϊοα. Αὐπο]α ῬΑΥΔΡΏγΤαΒοΒ: ἡϊαν 6 βραγοί, ἐπιοῖν" ζιιδῆ,65, αϑ {}ι67.6 

αΥῸ πΟΉ6 ἴο τοὐξην688 ἐδιθην. 

ὅ. καίτοι, ἀπά γοὲ οονξαϊηῖη. ἀληπτότεροι---τοῖς πέλας, Ἰἰ{6- 
ΤΆ]ΠΥ, λαγὰ ἰο ὅθ ἑαΐοη, ὃψ οὐδογ8, ὑπαοοοϑϑίδίθ ἐο ἀπῳ αἰξαοί, --Ξ 1688 

αηιογναδίο ἐο οἶλεγ8. ΟἿ, 1. 82. ὃ 4: 148. ὃ δ. ἘῸΤ (Π6 οοπδίγποίίοη οἵ 

τοῖς πέλας, οἵ. Κ΄. ὃ 284. 8. (11); 5. ὃ 206. 4. διδοῦσι... δίκαια, ἴγ 
σιν απ νεοσσοί τοὐαΐ ἐ8 7ιι8ὲ αγια οφιίζαθο, οὐ, ᾿ἴ [Π 6 ΘΧρυϑβϑῖοῃ 

ὍΘ [8κθὴ ἴπ ἃ ΤὈΓΘΠΗΒΙΟ 56η56, ὅη) αοΐγι }ιϑέϊοο, απὰ ἔπ, τϑοθύούμ ἐέ 

εοὐϊτησίψ αὐ λα παπά  οὐδογβ. ΤΉΘΒΘ Ῥδγῦοῖ ρ]65. ῬϑΙοπρ ἴο δεικνύναι 
85 ἀρποίϊηρ {Π6 τηθϑη8. ΟἿ. Ν,. οπ 1. 9. 81. ἑ 

ΘΑ ΡΠ ΣΝ ΧΧΊΎΕΙΝ 

ΤῊ ΟὈΤΟΥΤΟΔΠΒ 816 ΟἸΔΥσΘα τυ ἢ ποῖ Παυΐηρ δοῖθα τουγαγβ ἴΠ6 ΟΟτ Δ ΠΒ ἰπ 4 ᾿π5ὲ αηᾶ 

ῬΘΟΟΙΪΠΟ ΤῊΔΠΠΘΙ (ξ 1): 0. {Π6 ΟΟτ ΠΕ 88, 85 {ποῖγ ΤΟ ΠΟΥ, ὑγ τθ᾽ δηἐἰ 6 ἴο {Ποῖ γ 

τοβρθοῦ δηᾶ οὐϑᾶϊθποθ (ὃ 2); δπᾷ {πᾶὸ {815 τγὰϑ στο παθγρᾷ {Π6πὶ Ὁ {ποῖ ΟΥΠΟΣ ΘΟ]ΟὨἶ68, 

Ὑγ848 δ Ργοοῦ οί οὐ {ποῖ οὔσῃ τηοαογαίίομ δηᾶ {Π6 1π]τπιβίϊοθ οὗἉἨ {πΠ6 ΟΟΤΟντέθδη8 (δ 8, 4); 
ϑύϑῃ ἱγ [6 τοίου σουπέγυ πδὰ θη ἴῃ ἴπ6 στόηρ, ἰδ τυγου]ᾶ ἤαγθ ῬΘΘπ ΠΟΠΟΓΤΆΡΪΘ ΤῸΓ {116 

ΘΟἸΟΩΥ ἴο Πᾶνθ ΒΕ πη θα, Ὀὰϊ, 80 ΤᾺΓ ἴγοπη {πΠ18 Παυ πρὶ 66 ἢ ἴῃ 6 οᾶ86, [Π|0 ΘΟΙΟΠΥ͂ νγ88 ἴῃ 

δρστοββίγο Ρδγίν (88 ὕ, 0). 

1. τοιοίδε, '. 6. ΒΌΘΝ ῬΘΙΒΟΠΒ 85. 816 ὙΠ]|Ὶηρ (0 τϑοϊργοοαίθ δοΐβ οἵ 

͵7υβίίοο. ΟΥ̓ 1. 87. ὃ δ. ὄντες, αἰέλοιῆ, ἐδοῃ αγὸ. 880 Ν. οἡ 1. 7. 
Φ ἀφεστᾶσι, 5ἰαγ αἰοο  --Ξ- ἤαυθ βίοοι αἴοοῦ Ἰπαβτθθο ἢ ἃ5. {Π9 



Ὁπαρ, ΧΧΧΥΠΙ.] ΝΟΤΕΞΒ. ΘΒῈ 

δοίΐομ ὈθΙοηρβ ἐο ἐπ ρμαβί, δηᾷἃ 8180 οχίθῃᾶβ ἰο {Π6 ργθβοπί. Οἱ Κὶ. 
ὃ 256. πὶ. 1. διὰ παντός, οοτιζϊγιαζῖψ, ῖιΒ ορροβθᾶ ἰο {πῃ ἰᾶθα {πδὺ 

{818 τὰ 86 ἢνβῦ δηα ΟἿ]Κ ᾿πβίδποο οἵ. Βοβῦ γ οα {μ6 ρα οἵ {ῃ6 

ΟὈΓΟΥΤΕΘΔΠ5. ------ ὡς---ἐκπεμφϑείησαν, ἑλαΐ ἐλδῃ 106 76 πού 8θπέ οιὐνέ ἃ 5 
οΟΙοπβίβ. ΑἸΠπβίοη 15 τῆδᾶθ ἴο τυ δῦ {π6 ΟὈΤΟ τ οδη5 Βα] ἴῃ 1. 84. ὃ 1, 

{86 ποθ οῃ. ΒΊΟΝ Ῥαββᾶρθ 01} Θχρ]ϑίη [Π6 πι856 οὗ ἐπὶ ἴπ ἐπὶ τῷ κακῶς 

πάσχειν. 

ῷ. ἡμεῖς δὲ οὐδ᾽ αὐτοί φαμεν, διιέ τ06 ἀεημ (Κ. ὃ 518. ᾿.. 4). αὐτοὶ 

δῖνθϑ ἰο ὑμεῖς ἃΠ ΘΧΟΙυβῖγθ 56η86, 106 ομγϑοῖυο8 (8. ὃ 100. 4. 4), ῇηαΐ- 
ΘΥΘΙ ΠΟΥ ΤῊΔΥ ὑπῚΠΚ ΟΥ 58Υ. κατοικίσαι δῦ στοαῦ Θσρθῆβθ πᾶ 

Ῥ81Π8. τὰ εἰκότα ϑαυμάζεσϑαι, ἕο δ6 ἰοολεά τ ἐο ερτέϊ, ἄτι6 γοϑρθοΐ. 

τὰ εἰκότα ἴ5 ἴο θ6 [ΔΚ Δανθυ 8} }ν, 8 Πα τ ῖουβ ὅο Π0 ΠΟΠΟΙΒ ΘηπΠη6- 

γταϊρα ἴῃ 1. 9ὅ. ξξ 8, 4. Βοίδηῦ ἀβθῆποβ ϑαυμάζειν, οιζξι, εὐ οὐδβογυαγὕέω 
»γοβειιῖ, ΟἿ, 1Π1. 99. ὃ ὅ. 

8. γοῦν. 866 Ν. οῃ 1. 2. ὃ ὅ. ἡμᾶς καὶ μάλιστα, απα τὉ6 6896- 

εἰαϊῃ οἵ [μῃ6 ατϑοίδη βἰαίθβ ΜΌ]]ΟΙ το τ κ8 (Πουΐδηϑ, 1. Ρ. 182. Ν. 

Ὀ), ἐπαῦ Πϑὺ οἴμοι ΘΟ] πΪθ5 Βμουθα ἃ ΓΘ ΔΓΚΔΌ]6 ΟὈθαϊθπορ ἰο ΟΟτϊ πίῃ. 

στεργόμεϑα. ΤῊΪΒ γΘΥ 15. πι5θα ὈΓΙΠΙΘΤῚΥ ἰὼ ἀθπούθ {πΠῸ τηπίπ8] 

Ἰογβ οἵ ραγθηΐδ ἀπ ομΠ]αλθη, ἀπ ἤθηθθ ὉΥ 8Π ΘΕΒΥ͂ ἐγδηβίἐΐοπ, [Π 6 

Αἰδούοη Ὀούνγθοη 8 Κἰηρ 8π4 ᾿ἰβ ῬΡθΟρ]θ, ἃ ΘΟΠΠΙΓΡΥ 8Π6 18 ΘΟ]οηἶ65. 

Βοτηθίϊπη65 1 ἀρβίσηδίθβ ΘΟ ἾΠ58] δῇ δοίίοη, ἃπα 18 {ΠΟ ΓΘΙΌΓΘ ἃ ΒΙΓΟΠΡΘΥ 
ἴθυτη {8 ἀγαπάω ΟΥ φιλέω. 

4. τοῖς πλέοσιν οἵ [Π6 ΘΟ]ΟΠΪ65. ἂν---οὐκ ὀρθῶς ἀπαρέσκοιμεν. 
ΤῊΘ ορίαϊϊνο τὶ ἂν [ΌΠΠΟὺγς εἰ πὶ ἢ [Π6 ἱπαϊοαίίνο, σῇ θη 8 βία 

οομνϊοϊοπ 15 ἴο θ6 ΡΟ] ΓΘ] ν ΘΧΡΓΘββθα τυ ἃ 5μ|8468 οὗ ἀουθέ. Ηδγο, [Π 6 

Ἰᾶθα ἰβ: ἡ τ06 αὖ ἀοοορίαθίο ἐο ἐλ τοδί 97 ἐ}ι6 οσοϊοτγιῖό8, 106 σατηιοΐ τρὶξΐ, 

γεαβοτ ὅ6 αϊδαγγεοαῦϊο ἐο ἐΐθην αἴοπο, Ὀὰὺ ῬΘΥΠΔΡ05 τῦθ αγθ ποῦ δοοθρέ- 

πΠ1δ ΘΕ. 8 899:.9. ὧ: 5. ξ:915.1. οὐδ᾽ ἐπιστρατεύοιμεν ἐκπρε- 
πῶς, ΠΟΥ ἐδαΐ 106 τροτιϊὰ ηιαλ:θ τρα}" τἰγ}) δαβοπια ῖψ. ἩΒΟΚ ὙΘΓῪ ΘΟΥΤΘΟΙΥ͂ 
τη Κο5 ἐπιστρατεύοιμεν ἀοροπα ὁπ. ὅτι, ὙΠΟ τ ἂν 15 ἴο Ὀ6 τορθδίθα 
ἔγοτα [Π9 Ῥγϑυΐοιιβ οοπίοχί. Τῃ στϑβρθοῦ ἴο {πΠ6 Δρραγοπῦ αἰβαρυθοιηθηῦ 

οἵ ἐκπρεπῶς ν 1] μὴ... .. ἀδικούμενοι, εἰγιῖ688 το6 πα ὅδοη σγοαΐ ἐπ)" 6, 
Ι δῖὴ Ῥ]θαβθα ἢ {πὸ οἰζαίίοπ ὈΥ ΑΥΠΟΙα οὗ {πΠ6 1ἴπ6 'π ΚΑ ΚΒροθατο 5 

7 .]1π|86 Οοβαγ, ὙΥ ΒΙΟἢ Ῥοίογθ 1 νγὰβ δ] [θγρα, 85 1ῦ μ88 Ῥθ6π 'π {π9 τροθῃΐ 

Θαϊτοπ5 (Ὀφοδαβο 1Ὁ τγὰ5 τ᾽ Ιου] θα Ὁ ΒΘη ΦΌΠ80Π), τᾶπ ἐπὰ5: 

“ΚΟ ΒαΓ ἀοίἢ ποΥοσ πτοηρ Ὀπύ ἢ 780 οΑΔ086 1 

ΥΒΙΟἢ τηθ8η85, πδὺ ΔΙ ΠΟῸΡἢ Οἴβαυ ἄοο5 Ὑηδὺ ΤΏΔῪ 5θϑῖὴ Πϑγα Οὗ 
ΤΟΙ ἴο 8Π ἱπα ᾽ν] 08], γοῦ Π6 ἄοθ5 ἰῦ ποὺ πὶξπουῦ Ἰπδὺ οδπβθ, 8πᾶ 

ὑπογοίοσο τὖ 15 ποῦ ὑθα]Ὺ σΤΟΠρ. ἀδικούμενοι. ἩρθΙτη. ὁπ. ΞΌΡΙΙ. 

Ἐ]οοῦ. 47, 5αγ5 ὑπαῦ Π6ΓΘ 15 ἰηἀ]οαίθα ἃ ργθβθηῦ οἤθοῦ οὗ ἃ ραϑῦ δοίϊοῃ. 

ὄὅ. καλὸν δ᾽ ἦν, ἐξ λαΐ δεθη, δοοοηνέης -- ἐξ «ρου ϊά ἤαυς δδοη, ϑϑοοηι- 
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ἕπρ, ἴθθγθ θθῖπρ' ἃ 6] ρ5ῖ8 οὔ ἂν (Κ. 8 900. Ἐ. 8). εἶξαι, ἐο αν 
ψιοίαφα, σίλθη, τραν ἰο. ΤῊ ᾿πῆπἰἐἶνϑ 15 ῬΓΟΡΘΙΥ [πη βυθ]θοῦ οἵ ἦν. 
5. ὃ 299,1. ἡμῖν δὲ αἰσχρόν. Βορυ]αιϊν οὗἩἨ Ἄοοπδίτγποίίοη. πτου]Ἱᾶ 
πᾶν ἀοιηδπαρᾷ ἡμῖν δὲ μὴ βιάσασϑαι ἴῃ ἀοροπάθποο «ἼΡΟῚ καλὸν δ᾽ 
ἦν, οὐ {παῦ ἄλλα τοῖσδε μὲν καλὸν ἦν Βῃου]α Πᾶγο ργθοθᾶθά. ΤΠ δὲ 
Δἴτο. ἡμῖν ΘΟΥΓΟΒΡΟΠΑ͂Β ἴο ἴΠ6 ῥγθνίοιιβ μέν, Ὀαὺ 15 οοπβίνποίθα 85 ΠποῸΡἢ 
μὲν Πδᾶ Ὀδοη ἴπ {Π6 οἰδιιβθ καλὸν δ᾽ ἦν. 
“ἐφῃραοϑίϊαηι." Βοίμθ. 

6. ἐξουσίᾳ πλούτου, ἐλ ροι067" 97 τοραϊίἠ. ϑοταθ ἐγϑπβίαΐθ, ζέσοσιβο 
τοφωϊέλ, ἱ. 6. ΤΠ Ἰπβοθῃηοθ οὔ δα ΠΟΥ ΕΥ̓ τγ μα! ἢ ὙυθΆ]}}} Θοπβουβ προῃ ἐῃ6 
ῬΟΒΒΘΒΒΟ. Βα οὗ, 1. 16. 8 1; 1928, 81 ; Π|. 45. ὃ 4; ὙἹ. 81. 8.4, ἴῃ 
Ὑ ΒΙΘῊ Ραββᾶσϑβ {Π6 1άθϑ οὗ βονγοὶ 15 τηοϑῦ τϑθναπῦ ἰο {Π6 βοῆβθ. ΒΟίἢ 
ἐξουσίᾳ δια ὕβρει ὈορΙοπρ ἴο ἡμαρτήκασι ἃ5 {π6 ἄδέϊνο οἵ δαλί86. 
ἄλλα ἴῃ τϑίοσθποθ ἰο {πὸ ρϑγϊοι]αν ᾿Π]αΓῪ ΔΠΠ 64 ἴο ἴῃ τγμδῦ ΓΌΠΟνγα. 

κακουμένην. ὅδθ. Ν, οῃ μνησϑέντας, 1. 57. 81. οὐ προσεποι- 
οὔντο, ““πΟΉ, οογιοϊ ἑαϑατιέ δἰδὲ θοποῆοϊο." Βοίμθ. 866 Ν. οἱ 1. δΐ7. 
ξ.4. ἐλϑόντων δὲ ἡμῶν, τι τολόγι 106 τοοηέ. 8,686 Ν, πε οἰτοα. 
ἑλόντες βίᾳ ἔχουσι, ἐλεγ 7ογοϊδίψ βοίξοα απαὰ 8{{11 γοίξαΐη ; Π0ΘΓΆ}]}ν, 
λαυΐπρ 7ογοϊδίμ 8οϊξο ἐΐ, ἐλεν ᾿δ6} ροϑεβοϑδίοη, 97 ἐέ. 

μετριότητα, ηιοαογαΐξίοι, 

ΘΗ ΑΡΤ ΒΕ ΧΙ ΧΙ ΧΎΙΧ: 

ὙΩΩ οτγαίοῦ Ῥγοοθθᾶβ ἰ9 ΤϑΡῚν ἴο υυμαῦ {π6 (ΓΟ τέθδ 8 δα βαϊα, γοβρθοῖϊηρ ἐμοῦ ΟῈΣ ἴο 

Βα ΘΤηΪ {Π|6 φῆαῖΓ ἰο ΔΥΟἰ γδίϊοπ (1. 84. 8 2), ὈΥ βαυΐπρ ὑπαὶ {18 ΟΠἿΟΥ τγὰβ ΤΟΣ ν οὗὨ πὸ 

ΔΓΥΘΠΌ101), ἸΠΑΒΙΉΤΙΟἢ, 85 δ Ὑγ88 ῬγΟΠὈγθᾶ αἴθ ἔΠΘῪ Πα βθουγθα {Π|Ὸ δαναπίασο ἴῃ ποροίϊα- 

(ἴοι οὐἨ Πανΐηρ οΟὈἰδ πο {Π6 ὌΡΡΟΙ Βαπηᾷ (8 1); {Π6 το β ἄοπο ὈΥ ἔμθπὶ ἴπ τοβρθοῦ ἰὸ 

Ἐρ᾿ἀδπλπι8, τγα8 αασταναίθα Ὁ ὑπ ῖγ ΔρΡΙοδίΐου ἴο [6 Αἰ ΒμΘπΐδηβ ἴο Ὀδοοτὴθ ἰη ζβοξ 

Ῥαγιϊθι ραΐουβ ἴῃ {πο ὶγ στοὴς ἀοΐπρ (ξ 2); τ πΐο ΔρΡΙΙοδέΐοη οὔσης ἕο μᾶγο Ῥθοη τηϑᾶθ 
Ῥοΐοτθ {πον μδᾶ θθθπ Ὀσουσηΐ πο Ρογῖὶ ὃν {μοῖγ δοίβ οὔ ἰπ)αβεῖσα (β 8). 

1, δὴ 18 ΒΟΥΘ πδ6α ἸΓΟΠΙΟΔΙ]ν ἴῃ [ῃ6 Β56η86 οὗ 7ογϑοοίδ, {Π|6 Ῥαγέϊο]ο οὗ 

σουἑαϊηὐν Ὀοίησ Θιηρ] ου α ἴῃ τοβρθοῦ ἴο {πὰῦ, νυ μΐοἢ ᾽πὶ [Π6 οϑυϊμηδίϊοη οὗ 
{π6 (ΟΡ π  ἴδη5 τγὰβ ἀου Ἢ], αὖ Ἰθαϑῦ 80 [ΔΓ 85 τοϊαϊθᾷ ὅο {Π8 Βοποβέγ 

οἵ ἴπ6 ΟὐΓΟυσ δ ΡΓΌΡΟΒΆ] το θυ θα ἴο. δίκῃ---κρίνεσϑαι, ἐο 6 ἐγϊεα 

ἦη ὦ Ἰογαῖ πιαγηι67., ἰο διιϑηυϊέ ἐδι6 φατι86 ἐο ἐγίαϊ. ΟἿ. 1. 28, ὃ ὅ; 78. 84; 

80. ὃ 8; 1]. δ8. ὃ 4: 1Π| ΟἿ. ὃ ὅ, ἴῃ 8}1 ΒΪΟῚ Ρ]8665 δίκη 18 πβϑᾶ οὗ ἃ 

Ἰ6ρα] ᾿πυοβυραίοη. ἣν γε... «δεῖ, λ6 οιἱσλΐ ποῖ ἰο δ6 οσοηπδίαογεί α8 

δαγίπῳ απῷ ἐδυύπρ ἰο ἐλ6 ριινροδο, τοῦο ηιαΐο8 ἐ}ι8 9) 67) (ἴο Βα θτηΐδ ἴο τ- 

ὈΠ ΓΟ), αὐ ἐδαϑὲ τολόγι Ἶ.6 ἢα8 ἐλ αἀυαπίαρε απ ἐ8 ἴηι βαζεοίψ (85 ἴο {119 
Τ65]0). β΄00ἢ 1ἴβ {8:6 ᾿πέθυργοίδιϊοη τυ ἈΪο ἢ, ὁπ ὅπ ὙΠ ΟΪ6, 1 πυνου]Ἱᾶ οἷν 

ο {818 πηοϑὺ ΑἸ] οα]ῦ Ῥάββασθ. Τὴ {118 ὑγδηβιαίϊοη 10 νν}}} ὍΘ. βθθπῃ {π8ὺ 

ἣν (ΞΞ ἀλλὰ ταύτην. Μί. ὃ 477) ἰΒ τηδᾶθ ο ἄρρθπα οἢ προκαλούμενον 



- 
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(Κ. 8 9218. 4), ἴο τ ΒΊΟΝ 8150 [π ἀυίϊοϊο τὸν ὈθΙοηρ8, προὔχοντα δΔῃηᾶ ἐκ 

τοῦ ἀσφαλοῦς ἃτ6 9 Ὀ6 ἰᾶκθη τὶ ἢ προκαλούμενον, ἃπ ἀοποίθ {80 

οἰγουτηβίαποοβ ἴῃ τυ βίοι {πΠ6 ΟΠ Γ ἰο Βα πιϊύ ἰο [Π6 Ῥγοροβθᾶ διθιίγᾶ- 

ἰΐοῃ τγὰβ ππδᾶθ (5. ὃ 295. 2; Κ. ξξ 812. 4. ἃ; 288. 8. 6). λέγειν τι; 10 
δρεαΐ; βοηιοί  υΐτι 4} ὑπιρογίατιοθ, ΟΥ ἐο ἐλ ριιροϑ. δοκεῖν 85 [ὉΓ 

1ϊ8 βαδήθοῦ ἐκεῖνον οοπίαϊποα ἴῃ τὸν---προκαλούμενον (-Ξ ἐκεῖνον ὃς προ- 

καλεῖται. ὃ. ὃ 395. 1). Ἐὸτ {86 οοπϑίγποίϊοη οὗ δεῖ, οἴ, Κα. 222. 1. 
ἀλλὰ... -«κασιστάντα, διιέ ἢ (Θῃου]α θ6 ἐπουρηῦ ἴο 5Βρθὰκ ἴο π6 Ρὲ- 

ΡΟΒΘθ), τοῖο, δε ον ἢ οοτιέοη8. ἔγν ἰαιο, πιαΐο8 ᾿νὲ8 αοὐϊοηδ απ ἢῖ8 τρογα8 
ἐφιιαῖϊίῃ οογάιιοο ἐο ἐφιῖέψ. 1 μᾶνο Ὀ66Π τηπ0 ἢ ΡΘΡΡΙΘΧΘΑ ἴῃ τϑϑρθοῦ ἴο 

{18 βαεπίθηοο. [ἢ τὶ ΘΌΘ]1ον ἀπ Ῥογίμβ τῦθ ΤΌ ΠοΓ ἐς ἴσον. ..-- 

λόγους, 7αοία υϑνϑὲβ ἐχιιαξ; οὐ ἴῇ ψῖπ ΒΙοοταῦ, τῦθ Ἰη8Κ8 ἐς ἴσον 46- 

ποίθ 8ἃ β' πη] γὶ τ Ὀθύνγθθη {Π6 σου 5. ἃπα δοίϊοπβ, ὕΠθη οὔ σΠδῦ τι56 15 

ὁμοίως, ὙΠΟΓΘ 8150 15 {π6 Δη  {Π 6515, τυ ῖ 0 ἢ. στο 5ΒΠου]α ὀχρθοῦ ἴο ἢπα 

Ὀοῦνγθοη {Π|5 βαπίθποθ δηα {Π6 ὁπ συ ῃΐο Ῥγθοθᾶρβ ἢ Τῦ Δρρθδῦθ ἴο 

τη8 ἐπαῦ ἰο προὔχοντα καὶ ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς, ὙΥ ΒΊ0 ἢ) ἀοποίοϑ [Π8 ἀΠΘαΠΔ] 

οοπαϊίοη οὗ {π6 ραγίϊοβ, ἐς ἴσον 15 Δη {Ποέϊο, ἀπ ἀθπούθβ 8η θα Δ ΠΥ 

ἴῃ Ροβ᾽ ἐϊο ἢ 45 Ὑγ6}1 8.5 ἴῃ ὑγοσ 8, τυ Βῖοἢ. οαρῦ ἴο Βα βἰδῦ Ὀθύνγθθη {Πθιη. 

ΤΠ6 ποτά οὔ ἴπ9 ΟὈΤΟΥΓΘ8Π5. ὑπο 6 ἔτ ἀηα δαπὶία 16, θαὺ ἐμοὶ 

ΔΟΙΟΠ5 ἴῃ Ἰαγἱηρ; βίθρο ἴο Ερ᾿ἀδτηππβ, ἀπα ἴῃ Ῥγουοκίηρ ἃ Ὑγ81 ὙνΠἢ ΤΠ 

Οουνἰπίμίδπβ, τιϑᾶθ 811 ὑποὶν ῥγοίββίομβ οἵ ἀθβὶνθ ἔῸΓ διῃίοθ]ο βϑί!]6- 

τηθηῦ παρα ςΟΓΥ, ᾿παβιη 0} 85 [Π6. Ραγίϊ65 γοΓ Ρ]ΔοΘα ἴῃ ὙΘΙΥ͂ ΠΠΘΑΠΔ] 

Ῥοβίτἴοηβ. ὙΠ 0815. νίονν 1 ἢπα ὑπᾶῦ ῬΟΡΡΟ ΒϑιτηοΪΖββ, ἴῃ ἢἷβ 8Ρ- 
ΡΓοΟΡαΐουυ οἰδαίίοη οὔ Οα58᾽5. ἱπίουρυθίμίομ : φῦ γαοίϊθ ραγῖ{6}" αἴφειθ 

ογαξίοηιο αρφιαΐοην γοξϊποί. ὅϑ0. αἴ5οὸ Ηδδοῖκ: γαοίω σπιοην ηυΐγιι8 ψιαην 

τογϑα ἑΐα ἑαπιφιαηι ἐπι ἐπίσσγιην ἀφάμοονο, τι τοῦδ οοηυηιοαὶ ργῶ αἰξθγο 

λαΐεοαβ. ῬΟΡΡΟ τϑηᾶθιβ πρὶν διαγωνίζεσϑαι (8. ὃ 228. ὃ 8), »γιδφιαην 

δοϊϊιιγυ φόνον 6 ἱποίριαΐ, ἴθ οὐᾶον ἐπαῦ ᾿ῦ Τηϑν ΠΘΤΤΔΟΙΪΖΘ ὙΠ} οὐ πρὶν 

πολιορκεῖν ὙΧΠΪΟΙ [ὉΠΟνγ8. Βαῦ {π686 ὑγογ 8. Ἰαδῦ αποίθα, οοπίαϊῃ [Π6 

ΔΡΡΙοατῖοι οὗ [Π6 βΌΠΟΓΆΙ ῬυΪ ποῖ] 6, Ἰαϊ4 ἀονγη ἴῃ {Π6 ἔουθροίηρ ὑγοΓα5, 

ἴο {π6 οοπᾶποῦ οἵ {π6 Οὐτγοσ τθαπ5. ἴῃ {Π6 Ργοβοηῦ αἴαῖν, ΑΔ.8 ὑπδῦ βθη- 

ΘΙᾺΪ Ῥγοροβι ἴοι Π85 γοίοσοποθ ἴὸ 1π61018] ργοοθθάϊηρβ, ἃπα 88 διαγωνί- 

ζεσθαι ΘΟΥΤΘΒΡΟΠα5 ἴ0 προκαλούμενον ἴπ {Π6 ῬγΘνΙΟΙ8. οἴδιιθθ, 1 ΡΓΘΙΟΓ 

αἰ τπ6 ὅ0Π0]. ἀπᾷ Βοίαπέ, ἰο ἰ8Κ6 {π|5 νϑὺὉ ἰπ ἃ [Ὀγθηβίο 56η86, δό- 

ον ἐλεν οογι ἰο ὑγίαϊ, οὐ σοπιέοπα ἔπι ὦ βιϊέ αἕ ἰαιο. 

2. τὸ χωρίον, ἱ. 6. ἘΡΙΔΑΙλΠπΒ. περιόψεσϑαι. ὅθο Ν, οῃ 1. 8. 

ξ 4. τὸ εὐπρεπές. ὅ60 Ν. οη 1. 87. ὃ 4. παρέσχοντο. ΟΟΘΙ]ΟΡ 

βᾶγβ: παρέχεσθαι οϑῦ τὉογϑϊΐβ, παρέχειν 16 ΟΠ7ΈΥΤΟ. 

αὐτοί, '. 6. μόνον αὐτοὶ τἀκεῖ. 1Τῦ 11 ΤΟΔῚ] ν ὍΘ. 566π {Ππᾶῦ αὐτοὶ ἀπά 

ὑμᾶς 816. ΟρΡΡοβθᾶ ἴο βοῇ: οΟὔΠΘΡ. ἀξιοῦντες ἀθροη 8. οἢ ἥκουσιν, 

ἐΐον λαυο ἐοηϊ ἰο αδῇ. ὅ).. ὃ 39. ὅ. ξυναδικεῖν, ἰο αϑ8ῖ8έ ἰδθην ὅπ, 

ἀοΐπ τὐγοηῷ, ἰο 6 {πιεῖν οραα)οίονϑ ἔτι τοϊολογδθ8. Νοίϊοθ {μ6 41 θγὰ- 

οὐ τἀκεῖ μόνον 
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ἰἴοπ 'π {Π15 ποτὰ δηᾶ ξυμμαχεῖν. διαφόρους ὄντας ἡμῖν, δεοατι86 
(866 Ν. οῃ 1. 9. ὃ 4 6ὁπ4) ἐλόνψ αν Ομ" Θη,δηνῖθ8. 1800 ποὺ ΠΟῪ ῬΟΡΡΟ 

ΟδΠ ΤΏΔΚΟ διαφόρους ὄντας Θααϊνγαὶοηῦ ἰο ὥστε ὑμᾶς διαφόρους εἶναι. 
Ἐθίθγθποο 18 θυ θη ]γ δᾶ ἴο τυμδῦ νγβ βαϊα ὈΥ ἐμ Οὐσουσθδηβ (1. 88. 
8 8), {παὖ [86 ΟοΥἰπ μη 5 ὑγογο ΒΟβΕ1]16 ἐο {π6 ΑἰΠοηΐδηβ, ἀπ ἐπου ΘΟ ΓΘ 
{6 Ῥτοροβϑᾶ 8]Π|8η06 Βῃου]α Ὀ6 δοσδρίβα, ἰπ ογᾶθυ ἐπαῦὺ ἔπ Θπογοόϑο- 
τηθηΐϑ οἵ {Π6 ΘΟΙΠΙΏΟΠ. ΘΗΘΠΙΥ Τρ Ὀ6 {πΠ6 Ὀρίζοι τοβιϑίθα. ΤΠ ἀτγρτ- 

τηθηῦ οὗ {μ6 ΟὈΥ̓Ο ΘΔ Π5 βίθηαθ {Πππ8: {π6 ΟὐΥ ΕΠ Π5 ἃ ΓΘ ΘΠ ΐ65 οὗ 

{π6 Αὐμοπίδῃβ; {Π6 ΟὈΤΟΥΤ ΘΔ Π5. ΔΓ. Βοβί]6 το {π6 ΟοΥ πῃ ΐδη8, πᾶ 

ΒΠου]α ἐπουθίοσθ θ6 τϑοθὶνϑαᾶ ᾿πΐο 841Π|8Ππ06 ὈΥ {πὸ Αὐἰποπίδηβ, ἴῃ υἱθν 
οὗ 6Π|6 ᾿πϑυ 8 Ὀ]Υ ΔΡΡτΟδο Πρ; υγᾶν τσ ΟΟΥ τ. 

8. οὺς 18 {Π6 Βιδήοοῦ οὗ προσιέναι. ὅτε ἀσφαλέστατοι ἦσαν. 
Αὖ Πγβῦ βἰσηύ, {Π6 βθηψτηϑηὐ ΠΘΙ6 βθθπ5 [0 οομῆϊοῦ τυ {π8ῦ Θχρυθββοᾶ 

ἴῃ ἥν γε... «δεῖ (δ 1 Βιρτὰ). Ῥαύ πὸ αἰβαστθθιηθηῦ ὙΠ ίθυ ον οχ βίϑ, 

ΤῸ Βοῦθ [Π68 διραμπθηῦ ἰβ ἀραῖπϑε [Π6 ἀοϑίουτηθηῦ, οα {π6 ρατῦ οἵ 1Π6 

Οὐτουτθϑη8, ἴο ἃ5]ς αἰᾶ οὗ {π6 ΑἸποπίϑηβ ὑοὸ {Π6 ἰΐϊπηθ ΠΘη ἘΠΘΥ Ὑγ 66 

{βγθαίθηθα τνῖθἢ {Π6 Ρ6 1.115 οὗ νγᾶν (οὗτοι δὲ κινδυνεύουσω) ; Ὀτιὺ {π6Γ6, 
ἀραϊηβῦ [Π6 Ῥγοογβυϊ παύϊομ οἱ {Π|᾿Ή11 ΟΥ̓ Τ ὕο βαρτηῖϊῦ ἕο τ Οἰγϑύϊοπ, ἀ 801] 

ὑΠ6 0 Πϑᾶ βθουγθᾷ 8 σηΐδρθ στο, τυ ΒἸοἢ τγουῦ]ᾶ ρῥγοϊααϊοθ ὑπὸ βαὶϊῦ ἰπ 

ὑποῖν ἔἕχνου, Βοίῃθ Ῥγοΐθυβ, ᾿πϑύθδα οὔ ἀσφαλέστατοι, {π6 Θοτηραγαῦῖνο 
ἀσφαλέστεροι υΥἸΓἢ [Π6 5θη86 οἵ {π6 ροβιὑϊνο (ΤΌ. ἃ 467), 88 δουγοβροηᾶ- 
ἴηρ Ὀούζον τ] ἢ οὗτοι κινδυνεύουσι ἴο ὙΠ ΟΝ 1ἰὐ 18 Ορροββϑᾶ. προσ- 

ιέναι ἴο γοῖι [ῸΓ δἷά. ἐν ᾧ, τρἤόη. τῆς τε... «μεταλαβόντες, 
τοὐο ἀϊά πού ἐλόῃ (,. ὁ. ὅτε ἀσφαλέστατοι ἦσαν) 8δλα7 ἐδ» ροιοον. ἘῸΣ 
16 Ρδυ οἱ Ρ᾽4] οοπβίγαοίίοη, 566 Ν. οῃ ὄντες, 1. 8. ὃ 1. - Βοίδγοποθ 5 
Πα Πθγθ, 88. 1ῃ6 5'6Π0]. Γθῃηαυ 8, ἰο {Π6 ὑσσῶν Ὑυ ἢ ὑπ6 βδμηϊδη5 (οἷ, 1. 

11. 110), ἀηᾶ Φρὶποίω (1. 106), θη {πὸ ΔΟΠοπΐδη5 βίοοα στ ΔΎ ἴπ 

ὨΘοαᾶ οἵ δββἰβίδῃοθ, δηἃ ἴο βᾶνθ βῃαιθᾶ {ῃ ΟὈΓΟυθϑη ῬΟΥΤΟΙ νου] 
μᾶγο Ῥθθη οὗ ϑιῃϊπθηῦ δαἀναπίαρθ (ὸ {ΠΘηη. μεταλαβόντες---μεταδώ- 

σετε. ὥθο Ν, ου ξυμμαχεῖν πᾷ ξυναδικεῖν (δ. ἢ ΒΌΡΓδ). : τῶν ἅμαρ- 

τημάτων ἀπογενόμενοι (--- γενόμενοι ἀπὸ τῶν ἁμαρτημάτων), αἴίποιιρῆ, 

ἀϊδοοηηιοοίοα, «οὐ, (ἸἸζον ΠΥ, γὼ} αἰραν 7γοηι. .. ὃ 288. 1. (1) Ὁ) ἐλοὲν 

υὔαιιῖέθ. Τὰ τοβρθοῦ 0 ἐπθ Ῥδυίοῖρ]θ, 560 Ν. οῃ. ὄντες, 1. 7. 81. 
αἰτίας τὸ ἴσον, αὖὸ δγιιαΐ ἀοσγο6 Γ᾽ δῖαηιθ. 8. ὃ 188. 1. 

τας, ὃψ παυΐπῃ 8ηαγοᾶ. 860 Ν. οἡ 1. 9. 8 1 (πἰ0... κοινὰ. «ἔχειν, 
λον 8ἠοιιϊα βἤαγο ἐλ οοηβοηηιθγιοθ8 --- ἐδι6 γοθιιῖ8. δοιαὶ δ6 σοηιηιον ἴο 

Ῥοΐἢ Ῥδυίϊοβ. οὺς χρῆν 15 ἴο Ὀὸ τοροαίοα Ὀϑίονο ἔχειν, ᾿παβηλιο ἢ ἃ8 [} 18 
ἴθ ἃ Θοηαἀθηβοα Δ Πα οἸηρΠαἰϊο τ ρϑυϊ οη οὗ ταῦ μὰ5 πϑὺ θοΐοσο θθθπ 

βαϊα, Ἡδδοκ πὰ Βοί]ιο τϑίον {Π0 τυ Πμο]6. οἴδθβο το {π6 Αὐποπίδηβ, 
σΠ]οἢ) σγου]ᾶ οἶνγθ [Π0 50η86: ἐῆ γοϑι5 (οἵ {Π6ὶν ΟΥΪΠῚ68) ψοι δἠοιια 
8΄ιαγ ην οοηυηιοη, τοὶ, ἐλιοηι, ὃψ παυΐη ἰοη ἀφο ραγεϊοϊραϊοα, αἴϑο ἔγν 

ἐπιοῖγ' ροιοθγ. Βαυὺ {18 ἔα πϑι θη ἰβ ΠΠΠΘΟΘΒΒΆΓΥ, βῖπο6 ΒΥ τϑίουσίηρ ἰῦ 

κοινώσαν- 
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ἴο {πΠ6 ΟὐΟτοσσεθρμβ, ἔλα βάτηθ ἰᾶθα 15 τθβοῃθϑᾶ, υἱζ. (μηδὲ ἴῃ οὐᾶθι ἰοὸ ἰπ- 
γοῖνο {πΠ6 ΑἸοχύθηβ πὶ ἘΠ 6 ΘΟΠΒΘΟΠΘΏΘ65 ΟὗἩἨἁ [Π6 ῬΓΟΒΡΟΓΙΓΥ οὗ {Π6 Οοτ- 

ΟΥ̓ ΔΠ8, ἰδ ττρϑ ῬΓΟΏΘν {Παῦ ΓΠ6Υ 5Που]α Πᾶγθ 8150 5118164 ἴῃ {π6 ῥτοβ- 

Ρουὶν ᾿ἰβοιῖ, Βοβίοθβ 1 Κπον οἵ πὸ ἰπϑίϑηοθ, ΠΟΙ κοινόω ἴῃ (ἢ6 

δοίλνο βίφηὶῆρβ ἐο ραγέϊείραΐο γι, ἘΠ58. Βθηβ6 Ὀοΐηρ οοπμῆποα ἴο {ΠπΠῸ τηϊᾶ- 

α16. τ ίοὴ {Πθπ ἔΡΘ ΒΘ ΠΟΥ [Δ Κο5 {Π6 σϑηϊονϑ. 

ΟΗΑΤΡ ΠΣ ΕΙΣ Ὡς 

ταγίπρ [Ππ|5 αἰβροβθᾶ οὗ [Π6 ΔΥΘΈ ΠΊΘηἐ8 οὗἉἨ [Π6 ΟΟΤΟΥΤΈΘ8Π8, (Π6 ΟΥ̓ΑΙΟΙ ῬΓΟσΘΘαΒ 0 5ῃονν, 

τῃδὲ [Π6Ὺ οδηποῖ Ὀ6 τϑοοϊγϑα τυῖ ἢ Ἰαβέϊοθ ἱπίο {Π6 8]1Π|8πῸ6 οἵ {πΠ6 Αὐμοπίδηβ (8 1): [ῸΓ 

νηδὺ 15 βϑὶα ἴῃ {Π6 ἐγοδίν, ὑπαὶ πουίγα! βίδίθϑ ΤΠΔῪ οἱ Π ὙΠ ΟΠΒΟΘΥΘΙ ῬΑ ἴπ [Π6 οοπίοᾶ- 

ΘΥΔΟΥ {Π6Υ Ρ]Θ6856, [88 ΠῸ ἈΡΡΙ]οδίϊοη ἴο ἔπ Ῥγθϑθηΐ ο856, 8Π 8}Π|}8Ππ66 τ ἢ ΟΠ6 ΡΑΓΥ Ρ6- 

ἵπα Βοσο βουρηΐ ἴο [Π6 ᾿π]ιγν οὗ {ΠῸ οἴμοι (δὲ 2, 8): [6 . Βῃου]ᾶ, {ΠοΓΘΌΓΟ, οἱ ΠΥ βίδπαᾶ 

Δ] οοῦ ἔγομη θοίῃ Π6 ΟΟΓΟΥτΈθ8η8 8η4 ΟΟτὶ 818, ΟΥ πηῖΐθ τυ {Π6 Ἰδέ ο σΠοτα 1ΠΘΥ 

ἼΘΓΘ ὕγΙ ΘΠ α8. ὈΥ ἱτσοδίν (8 4); ἴο {Π18. σοῦτβθ {που Βῃου) ἃ θ6 ἱποῖξθα Ὀγ {Π6 δχϑιηρὶο οὗ 

ΠΟΙ -ἸΠέρυ Ὅσο ποθ βοὲ Ὀγ {πΠ6 ΟΟΥ πἰ ΐϑη8, σμθη ἴΠ6 ΑἰΠΘμἶΔη5 σσοτο μας πο ἄονγπ {ῃ9 

ϑδτηΐδη τ ΘΠ] οη (ξ δ); 8 ΘΟΠΊΓΑΤΥ ΘΧΆΠΊΡΙΘ ΠΟῪ {ὈΓΠἸΒΗ θα Ὀν {ΠπῸ ΑἰΠΘηΐδη5, σοῦ] ἱπ 

ἴΠ6 οπᾷ Ῥγουύϑ ΒΙσΪΥ Ρτϑ) μα οἷ] ἴο {πο ὶτ ουσῃ ᾿πίογοβίβ (β 6). 

1, μετὰ προσηκόντων ἐγκλημάτων, τοἱέϊ, γέ ολα7 68, ἱ. 6. ἢ δοοιι- 

ΒΑ ΊΟΠΒ ὙοΙσ Υ 8 Πα ὑγ76]] Βα Ὀβίαηἰϊαίθα. ἐρχόμεϑα, 1506 ἤατο ὁοτη6. 
ΤῊ Ῥγοβθηΐ οἵ {Π18 σὺ Π85 {Π6 βθῆβο οἵ {Π6 ρογίθοῦ δίγου ἔπ ΔΠΔΙΟΡῪ 

οἵ ἥκειν. Οἷ, Μύ. ὃ δ04, 2. οἵδε, 1. 6. {πὸ ΟὈΓΟΥΓΈΘΔΠ8. δεδή- 

λωται 15 ἰο Ὀ6 οοπδβίγιοίθα τυ] ὡς, ἐλ ἐέ ἦα δϑοην δἠοιδη. 

ῷ. ὡς ἰδ 8 σΟΠ͵ΠοίΐοΟΠ, 8 Πα 5ΘΓΥ65 [0 ᾿πίγοάποθ {Π6 ϑιιθϑίβηςνδ) 

βϑῃΐθηοθ, οὐκ... . δέχοισϑε, ἴπΠ6 οΟὈ]θοοῦ οὗ μαϑεῖν (Κ. ὃ 829. 1). ἂν 

--ο-δέχοισϑθε. ὙΠ πὸ ορίαἰνο ἂν 15 1564, ὙΠ η {Π0 ΔΙ τηδίϊομ 15. ἰο 
6 οομβ ἀου θα 85. ἃ. οοῃ͵θοίαγθ, ΒΡ ΡΟ  Π]0η., ΟἿ᾽ ἀπο οἰ ΠΘα ῬΟΒΒΙ ΟΠ 

(Κ. ὃ 829. δ; 5. 8 21δ. 1). Το ορίὐϊνο ΠθΓῸ 9Ὸ]]ΟΥγ5 ἃ ῬΥΪΠΟΙΡΔ] ἔθηβθ 

(χρή), Ὀδοδῦβο 1Ὁ 15 οοηα! ἰοπθα ὈΥ ἃ Ῥγούδβϑὶβ ὅο ὍΘ τῃθῃΐα!]ν Βαρρ]Ἰθ : 

ψοῦ οοτϊα ποῦ 7ιιδέϊῃ γοοοῖυθ ἐἤδην (Ἰὗ σοῦ υ]βμθα ἰο ἄο 10). Οἷ Κ., 

ὃ 827. Β. 1. εἰ γάρ, 70:7 ἱλοιισῆ. ἐν ταῖς σπονδαῖς, 1. 6. ἴῃ {Π9 

ὉΠ ΡΥ γϑαγβ᾽ {γῦοο. παρ᾽ ὁποτέρους [Ὁ]]Οὐγ8 ἐλθεῖν, Δα ῬΥΘΟΘαΘ5 
ἴῃ φομβίγ ποίϊοη. τὶς--- βούλεται. ΟἿ, 1. 8ὅ. ὃ 2. ἀγράφων, ποΐ γοηί8- 
ἐογοα οὐ γεοογ δα ἃ8 Ῥαγίϊοβ ἴο {π0 ὑγθαῖγ. ϑποῇ οἰ 168 ὑγοτθ ἃ͵5ὸ βύγ] θα 

ἄσπονδοι ΟΥ ἔκσπονδοι, ὈΥ ὙΠ] Οἢ τγαϑ τηϑϑηΐ, {παῦ Π6Υ ὈΘ]οηρθα ἰο {π6 
ΘΟΠ ῬἄΘΓΔΟΥ ποῖῖμποῦ οἵ {πὸ ΑΥΠΘΠΐλη5. ΠῸΡ {πὸ Τιδοραφιηοηΐδηβ, δηα 
τνοτο {πουοίουο ποαίτα]. ΤΠΟΒΘ ὙΠῸ Ὑγο το Ρδγί]68. ἴο {Πη6 ΘΟ ΓΘ ΘΓΒΟΥ͂ 

ὙΥΌΓΟ Εν ]ο ἔνσπονδοι, ὙΠ ἢ αἸΠ τ οα ἔροπὶ σύμμαχοι ἴῃ {Π|5. γοβρθοῖ, 

νἷΖ. {πΠ6 ΟΣ ΠΕ Πλ 5. νοῦ σύμμαχυιν οἱ }}165. οὗὁἨ {ΠῸ Τιοραεθιπομ δ η5, 
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-- Βαῦ Ὑ6ΓῸ ἔνσπονδοι οἵ {πὸ ΑΥΠομΐδη8. ΤΉΘθθ ὑοῦ ᾶβ, ΠΟΎΤΘΥΟΥ, ΔΓ 
ΒΟΙΊΘΕΪΠΊ65 ΠΡ ΠΔΠρΘΩ, 85 ἴῃ 1. 81. ὃ 2, ΟΥ Ταῦθου ἔνσπονδοι, Ὀοΐπρ (Π6 
τηοϑβῦ ΘΟ ΡΥ ΘΠ ηβῖνϑ ἴθ Πλ, 18 π864 [Ὁ Π 6. 6556 84 ποτ 5ρ6018] ΟΠ6. 

--- ἐπὶ βλάβῃ ἑτέρων, ο {δι η)εν 47 οὐδιογϑ, τοῦ ἔῃ αἰξογῖιι8 Ῥα} 8 
7) Ίανιάφηι, ἃ5 Βοῖὴθ ἰηἰουρυθύ 1. ἐστίν, εαἰεγαοα, μα γε ογθηοθ ἴο. 

οὐ ὈΘΙοΠρΘ ἴο {18 γϑὺὉ. ὅστις --- εἴ τις, πα {πογθίουθ ἰθΚο8 μὴ 
᾿πβίθϑα οἵ οὐὐὁἨ ΟἿ 961} 5 ΚΌδη. 8 748. 9. ἄλλου αὑτὸν ἀποστερῶν, 

«οὐἐπαγαιοΐη ᾿ύγηιδοϊ γ᾽ 7γοηυ αγιού 67, ΟΥἹ ῬΘΡ μα Ρ5. πϑυο, ἐμγοιοίης 90} αἰϊο- 

σίαγιοα ἐο αποί]ιον. ὅο Ῥϑαον (οἰυθα Ὀγ ῬΟΡΡοῚ) υἀπᾶουβίαπαᾶβ ἰὉ. αὑτὸν 

15. ἤθνὸ ἴο θ6 ΘΟ! ἀοΓθα ἃ5 [Π6 δοουβαύϊνθ οὔ {π6 {πὶηρ (Κ. ὃ 280. Β. 8. 
4). Τὴ ΠΊΟΓΘ τι588] οοπβίχποίίοη σου Πανθ Ὅθθη ἄλλον αὑτοῦ. 
εἰ σωφρονοῦσι. 1 ΘΟΠΟῸΙ τ] ΒΙΟοομ, ἀπ Αὐπο]ᾷ, ἐπαὺ {Π18 Ῥυθη- 
[Π6518. ὁπ Ὀ6 τ παογθα ᾿πίθ]]Π] 0 1016, ΟὨΪΥῪ ὈΥ Βιρροβίηρ 82π οτηϊτθᾶ 

ΟΙατιθθ:: (Πα ὑγῆο Μ11}} πού δαπηὶῦ {πθιη) {7 ἐλον 7.6 τοΐϑ6 ; οὐ 1ῇ γϑῖου- 

ΘΠ06 185 Πα ἴο πόλεμον ἀντ᾽ εἰρήνης, ἰπϑίοδα οἵ τοῖς δεξαμένοις, (πᾶ 

ὙΥΔΓ Ὑ{11 ποῦ Ὀ6 ῃπ8 ὈΓΟῸΡ Ὁ) 17. ἐλον αὐ ὸ τοῖδο. (Ο61|16 ΟΡΡΟΒ68 εἰ 

σωφρονοῦσι ἴο μὴ πειϑόμενοι ἡμῖν (ε)υῖ658 ψοῖ, α76 ρεογδιασοί, ὃψ τι8. 
Κ.. 8. 225. 6), {ππ|8 τηδκίηρ; 1 ΞΞ εἰ πείϑονται ἡμῖν, Δ ΓΘΙΠΆΤΙΚ5. {παῦ ἴὐ 
ουρῃῦ ἴο ἢᾶγθ ὈΘΘῊ εἰ δὲ μὴ σωφρονοῦσι (ϑβῖνο εἰ δὲ μὴ πείϑονται ἡμῖν). 

Βαῦ 10 15 ἃ ΚΘΠΘΓΔΙ ΡΥ ΪΠΟἾΡ]6 ὙΠΟ] 18 ΠοτΘ Ἰαϊᾷ ἄονγῃ, πα {πο ΓΘ ΓΘ 

οδηποῦ Ὀ6 τοίουυ θα αἰ Γθοῦ]Υ ο {Π6 Ῥϑύβοηβ δ ἀγοββθᾶ, Ῥόρρο ποῦ] α 

ΒΈΡΡΙΥ οἱ δεξάμενοι ἃ5 ὑΠ6 Βαδή]θοῦ: 17) ἐλοβα τοῦο γεοοῖυο ἐΐόηι (ὃ. ὃ 295. 

δ) αοὔ τιοὐξλ, 7ογϑϑαγαηοο πα ηιοαογαύίοη. ὩΤΊ8. ἰηουργθίδιοη, τυ Βῖο ἢ 

15 ϑαορίθα αἰδὸ Ὀγ Ηΐϊον. ΜΏ]]οι,, 15. σουῃν οἵ οοπδι ἀογαίίοη, ᾿μαβηηιο ἢ 

85 1 τη Κ65 {Π8 τοῦ πᾶθ ἃπα ρϑοὶῆο παίπνθ οἵ {μ6 ἐγδηβδοίίοη, ἴοὸ ἀ6- 

Ῥϑηα ροῃ Ῥού] {Π|ὸ0 Ραγίϊοϑ ἰοὸ {Π6 8]][ᾶ ποθ. ὅ, 1. 6. τὸ πόλεμον 

ἀντὶ εἰρήνης ὑμῖν ποιηϑῆναι, ὙΥΏΙΟΙ 18. ΘΆΒΙῪ βαρσοβίθα ἴοὸ {πὸ τιϊπα ὈΥ͂ 

{86 Ῥτγϑνυίουβ οοπίοχί. 

8. γὰρ 60Ή 7 γηιαγι 8, ἱ. 6. ᾽ῦ ΒοΥν 68 ἴο ἰπίσοάποθ ἃ οομἢτσμηδίΐοι οὗἁ 

ὙγΠδῦ Π85 πδῦ ὈΘΘη 5]. μόνον, 1. 6. {Π18 ΔΠΊ}Δποο τυ ἢ τη Οοτον- 

ΤΈΘΘΠΒ Ὑ71}1] ποῦ ὍΘ {Π6 ΟὨ]ΥῪ ἔραΐασο ἴῃ {Π6 ὑπϑυβδοίΐοα. ΤῊΪ5 ἈΡΡΘΔΙΒ 

ἔγοπι {ῃ6 ΤΟ]]ονγίηρ ἀλλὰ... . πολέμιοι. ΤΠ Ἰαχίαροβι τοι οἵ ἐνσπόνδων 
δη4 πολέμιοι ᾿πηραγ 8 στθαῦ ΘΠΟΡΡῪ Δη νἱνδοϊζυ ἴο {}|ὸ Θχρυββίοῃ. 

ΘΌΡΡΙΥ ἡμῖν ΙΓ} ἀνάγκη, ΟΥ ἡμᾶς ὙΠ ἀμύνεσϑαι. 

αὐτῶν, 1. 6. 1 γοῦ 5Β᾽46 Ὑγ1 0} {1161}. μὴ ἄνευ ὑμῶν -Ξ τοὐέδ, ψοῖι, ΟἸΪΥ͂ 
ἃ 010 βοΐζον. τούτους 18 π6 οὈ͵]θοῦ οἵ ἀμύνεσϑαι. 

4. δίκαιοί γ᾽ ἐστὲ--- στῆναι -- δίκαιόν γ᾽ ἐστὶ ὑμᾶς στῆναι. ΤΠ ΟὙΘΟΚ5 
σογΘ ἔο πα οἵ ομδηρίηρ ὑΠ6 ἱπηρουΒΟ ἃ] ὑο {Π0 ῬΘΥΒΟμΔ] οοηβύγποίίοη, 

186 οὐὈ͵θοῦ Ὀοίηρ οἰθναίθα ἱπίο ἃ. βιθήθοῦ, δη ἐπ Ῥγοροβί το τηδᾶθ 
ἸΠΟΓ Θοιηρϑοῦ ὑμουθῦγ. Οἱ, Κ. ὃξ 807. ΒΕ. ὁ; 810. 4. ΚΒ. 8; Μι. ὃ 297; 

5. ὃ 296. 1. ἐκ ποδὼν (ατοαμ 7γοην {76 γε, οὐνέ φΥ᾽ ἐδι6 τοαν}) 8 

ἸΒΌΔΙΙΥ [Ὁ]]οννθα ὈΥ {Π|Ὸ σοηϊθῖνο, θὰπὺ ποτ ἰακο8 ἀμφοτέροις ἃ5. {1} 9 

ν»» ΕΣ 
εἰ ἴτε μετ 



ΠΝ 
(παρ. ΧΙ, ΝΟΤΈΕΒ. 957 

“Ραΐ. ἱποοηιηιοαὶ. ΟἿ, 615 Κ μη. 8.601. 2. εἰ δὲ μὴ (βο0 Ν. οπ 
Ι. 8ὅ. ὃ δ), 1. 6. 1 γοὰ ἀοίθγιηϊπο ἰο βἰ46 υυὶ ἢ ὁπ οἵ {Π6 Ῥδ. 168. 
τοὐνάτιον ἴο Πδὺ [Π6 ΟὈΓΟΥ ΓΕ 85 51. ἰέναι. Βοροδῦ Ποῦ δίκαιοί 
γ᾽ ἐστὲ ἔτουι {πΠ6 Ῥγθοθαϊηρ οοπίοχί, ἃπα α͵βδὸ ὑ ἢ καδιστάναι ἸηΐΓδ. 

δι ἀνακωχῆς, αὐ ὕγιιοθ. ΤΠΘ σοπϊεϊνο ἢ διὰ 15 8110 Ὀγ Καπ- 
Π6Ι (δ 291. 1. 8. Ὁ) {Π6 ροββθββῖνο βρϑηϊἶνϑ, 6. β.. διὰ φόβου εἶναι, ἕο ὃ6 
ἦη, 7ϑαν --- ἰο ἤαὺο ζδϑαν'; δι ἔχϑρας γίγνεσϑαί τινι, ἰο ὃ6 ἠοϑέϊί6 ο 8οηλ6 
0716 --- ἴο αν Ποβυῦν, οἴο. διὰ οἷνοβ Ἰηθηβὶύν, 85 1 ΟΠ6 Ὑ76Γ6 Ρ8885- 

Ἰηρ; ἐμτοιισῆ, {π6 Ἰᾶθϑ, σθργθβθηΐθα Ὀγ {πὸ βαθβίδηςινο. 

κι τ᾿ λ. 15 ἴο Ὅ6 οΘοῃπροίθα τυ ἰέναι, {Ππ0 Ὑγογ 5 Κορινθίοις... . ἐγένεσϑε 

Ῥοΐηρ Ῥϑγθηςῃθίϊοα!. νόμον [Δ Κο5 {6 ΔΡΈ1ο]6, Ὀθοδσβθ ὥστε... .. δέχε- 

σϑαι τοΐουτπρ το 1 [Ὁ]]Ονγβ, ἐλ γπἴ9 ἐπαΐ ψοῖν ϑποιία γεοοῖυθ τες ἐδ γι 
47 γοοοϊυϊηφ. ΒΙοοιηῦ, 68115 6Π18 πὸ αγεἐϊείραξίοο τ56 οἵ {Π6 δυ(1ο]6. 

ὅ. Σαμίων ἀποστάντων, τοἤδη, ἐδι6 ϑαηυΐαη8 γϑυοϊίοα (8. ὃ 226). 8690 
Ν. οἡ 1. 89. 88. Απ δοοουῃύ οὗ {Π18 τϑνοὶῦ 15 σίνϑῃ ἴῃ 1. 116δ-- 117. 

τῶν. - «ἐψηφισμένων, το΄θγν ἐλ γοδέ 97 ἐλ6 ᾿οϊἰορογυγιοδίαηβ 1067 
αἸοϊαφα ἐπι ἐλιοῖν υοΐό8. Τῃ τϑβρθοῦ ο {π|8. 4] ον ίϊοη οὔ 1π6 Ῥϑὶοροη- 

ποβίϑηβ, ποίῃΐησ 5 βαϊα θἰβθύμοτθ, οχοορὺ ὑπᾶῦ δῃ Δ] βίοη 15. αραὶπ. 

τηϑα6 ἴο ἰὖ ἴῃ {π6 [Ὀ]]ονγὶπρ ομαρίοσ. Τὴ ϑδιηΐδηβ ἀοα Ὀ.1655 Δρρ] θᾶ 

ἴο {π6 ῬΘΙΟΡΟΠΠΘΒΙ8Π5. [ῸΓ δβϑιβίδποθ, νυ ῃῖοῃ, 856. Καῦρ. (Δα ΠΊΟΠΥΒ. Ρ. 

828) Τϑιηαγκβ, {π6 Οὐ  Πὑ 8 5 Ὑγ 6 ὉΠ] ἰο στδηΐ, ἔγομι {Πρὶν ἴη- 

γρίογαίθ ϑημηϊῦυ ἰὼ {π6 ϑ'ιηλίδηβ. Οἷ. Ἡθϑγοδού. 1Π|, 48. εἰ χρή, 
τκολοίδεν" ἐξ τοοιιϊα ὃ6 »7ὺρ67 --ς- τιολϑίλεν ἔδει δἠοιϊά. 8. ὃ 168. ἃ. [πῃ 

᾿ηαϊτθοῦ ἰπίογγορσαίϊνθ βθηύθηοθϑ, ὕΠ6 πα ]οαῦνΘ 15 ΡΘ ΠΟΥ ΠΥ πι564, ὙΠ ΠΘΠ 

{π6 ααρδύϊομ Π85 ἔῃ 5810 γΘΓΌΔΙ [ὈΤῚῚ 'ἴπ ὙΥΒΙΟΠ 1ῦ νγὰ8. ΟΥ̓ ΘΊΏΔΠΥ 

βίαίοα. ἀντείπομεν --Ξ ““τ06 βαϊά πο, πιαϊηξαϊηίης ἐλαΐ, οἷο." Β]οοτηῇ. 

τοὺς. - «κολάζειν; θαοῖ, 958 ϑἠοιζα, ριιγυῖϑῆ, ἢϊ8. οἵην αἰϊίο8. ““Τπ 

τινὰ ῬΓΌΡΓΪΘ πΟΙϊΟ ποβίτὶ ἡταην ἴπ 6586, αὐτὸν διιΐθιη 2967" 86 8οζιην Υἱἀθὕα: 

γΆ]6γο." Ῥορρο. 
θ. γὰρ --- δέ. ὅ6Π01. Α ΒΘΟΟΠΑ͂ ΓΘΆΒΟΠ 15 ΠΟῪ ᾿π ΓΟ πορα [Ὁ νγμδῦ 

15 β8 1 ἴῃ τὸν νύμον. «δέχεσθαι (δ 4 ΒΌΡΓΔ). δεχόμενοι, ὃψ γερθῖυ- 

ἥπσ. 866 Ν. οη 1. 9. 81. φανεῖται... «πρόσεισι, ΐ «οἱϊί ὃ6 7οιηια 

ἐλμαΐ οιιαῖϊϊη α8 πιατῃ (ΠἸὔθγαΠγ, πού 1688) 47 ψοιι5 (1. 6. ἀθβϑγίθυβ ἔγοσα 

γΟῈ) τού δοηιθ Οὐδ ἴο ᾿ι8.( ἩδδΟΙ τοίου ἃ ἴο χωρία. (ἀΟ6]1ογ, ποντ- 
ΘΥΘΙ, Ῥαΐβ ἰὖ [ῸΓ οἵ, τ ΠΙΟὮ ΒΘΘΙῺ8 ΡγΘίογϑ Ὁ] : τολαΐ 977 ψοιιγ8 δἠα(ϊ ἐοηὶδ 

ΟΥΘΥ, ἷ. 6. ΥΠδύθυϑυ ἀθβουίθυβ. 

καὶ τὸν νόμον 

ἐφ᾽ ὑμῖν -- καθ᾿ ὑμῶν. 



ῷ 58 ΝΟΤΕΒ. [ΒοοκῚ. 

ΟΠΑΡΤΕΒ ΧΙ]. 

ΤῊΘ ᾿αδβίϊοο οὔ {πθ Ῥσοροβθᾶ δ] ποθ οὗ {Π6 ΟΟΓΟΥ τ 88 Παγὶηρ 66 η οΟΠβ ἀογοᾶ, {Π6 οὐδίοῦ 
ΒΌΘΒ ΟἿ ἰο0 ΟΥ̓Γ ΒΟΙη6 ϑάγίοθ, δη ἃ ἴο Τη8Κ6 8 οἰδὶπι οἵ ΤΆΨΟΙ, ὙΠΟ 1π ΤΘΥΘΙΒΘΑ͂ ΟΥ͂ΘΓ 

ζόττη ἐπ ἰορίο8. οὗἁ {118 δηα {Π6 [Ὁ] πρ Παρίοσ. ΗΘ 845Κ8 τπδὲ πὸ Αὐμθηΐδηβ Βμου]ᾶ 

ΤΘΙΠΘΙΊΌΘΙ [Π6 ἔμγοτ, ΒΟ {ΠΥ Πδα τϑοορϊνγᾷ δὲ [η6 μδπᾶβ οὔ {πὸ Οου ΐδη5, απ τὸ- 

ζαγη ΕΚ ΤῸ {κ6 (8 1); ῸΓ ἴῃ [16 υγᾶγ ἢ Π6 ΠσΙποίς [ΠΥ δα αϑϑίβίθα ἐπ Αὐμποηὶς- 

818, 8Π4 Πδᾷ ργθυδί]ϊθα οἡ {π6 ῬϑΙΟροΟ  ποβίϑη8 ἴο ΤΟ ΠΑ͂ΘΓ ΠῸ αιϑϑίϑίϑποθ 0 {6 βδτη 8 8 

(8 2); [16 οΥΟ10 8] {ἴπη6. ἴῃ νΒ]Ο ἢ {Π656 ἴΆΟΥΒ. ὑγογο σταηΐθᾶ θη μη οϑα {ποῖν ναῖπο, ἴῸΓ ἴῃ 
ΣΙ ΘΠΟΙΘ5 11Κὸ 1Πο86, δϑϑἰβίβηοο στϑηΐθα Ὀ. 8 ΘΠΘΙΗΥ͂ ΟΥ̓ΘΠ, ΘΓ Βα ΠΟΘ ἴο πη 116 Ηΐπὶ 

ἴο ὍΘ τϑορῖγϑα 88 ἃ {τἰϑπᾶ (ξ 8). 

1, δικαιώματα, ἰοφαΐ οἰαΐηιθ, σγοιηαβ γ᾽ γῆ. τάδε, 1. 6. ΒΌΟἢ 
85 πᾶν θθθὴ ἀοθβοδηΐθα πἀροη ἴῃ {Π6 ξογθροῖϊηρ' ομδρύοι.. ----- παραίνεσιν 

8η4 ἀξίωσιν ἀρροπαᾶ ὁη. ἔχωμεν, ἴο 6 ΒΡ] θα Τροτὰ {Π6 ρυθοθαϊπρ' 56η- 

ἴθποθ. οὐκ... «ἐπιχρῆσϑαι, 8ἴη6. τ56 α76 τιοΐ δ᾽ θη υΐο8 ἕο ἐπ} ψοῖ, 
(ὅ. ὃ 228. 1), πογ' ογυ ἐΐ6 οὐδ} παγια 7γ1οηἃ8 ἐο ἤαῦυθ νοΐ, ἐπιξογοἠαπ8 

47 φοοά οὔζοεβ, 4. ἃ. γγϑ {πῖπκ ἐμαῦ οὰν τοαποϑϑῦ 5ΒΒου]ἃ 6. ργυδηΐθα, [ῸΓ 

Ὑγ6 816 ποῦ Θηθιηΐθβ ὑπαῦ γοὰ Βῃου]ᾶ Γοίαβο τι5, ΠΟΙ γοῦ δ΄ 6 78 ἢ 500} 

ἰθυτη8 οὐ ἔρ᾿Θ ἢ ἀβῃ 1, 85 ἕο αδιι86 (ἐπιχρῆσϑαι, αδιιίῖ, Βοίδη!) [π6 ἔϑνου, 

ὈΥ Βθοκίηρ' [ο ἢᾶγθ Β80}. 8 ἰπθΙΌΠδπρ6 οὗ ΚΙ πο β565 88 518}1} 6 Ὀατ- 

ἀθΏβΟΠ18 ἴο γοι. 6. ΒΙΤΩΡΙΥ 85Κ, ὑπουθίοσθ, ὑπ, ἴῃ ΤΟΙ ΘΙ ὈΥ 8 πο οὗ 

ΟἿ [ΌΓΙΩΟΙ ΚΙΠΠΉΘΑΒ ἱπ {Π0 Δ ρ᾽ποίδη ἀπ ϑ'διηΐδη τγϑ, γοῦ 588]] 
Τοὐθοῦ {ΠπΠ6 βαϊῦ οἵ {π6 ΟὐΓουτέθαη8. (Ἕ006]. ἐπ] η}1κ5. ὑπδῦ τϑίθγοποθ 15 μδα 

ἴο {Π6 Τϑιπαγκ οὔ {πθ ΟὉΓου θη οτδίοι, δεομένοις τε ((ὐΟΥΙΠ.115) ἐκ 
τοῦ εὐθέος μὴ ὑπουργεῖν (1. 84. ὃ 8). ΒΙοοτηῆ, τη κο5 {Π6 Ἰαβῦ οἴδαβθ 

οοπορββίνο: αἰέμοιῆ, 106 αὐ ὸ πού 7)"1οηι8. ἐο ηυιοῖ, (ἐπι-) δοηεγῆέ ψοιι. 

φαμέν, τ06 ἐιῖηλ. 

ὥ. νεῶν---μακρῶν, 8}.1}8 07 1067"; ἸἰύΐδθυΠγ, ἰοηῷ 8[ιΐ}8, ἴῃ αἰϑυϊπούϊοῃ. 

ἔγοτα {Π6 του πα τπθγομδη-5 108. (στρογγύλα πλοῖα) δἀαρίοα 0 ΟΑΙΡῪ 

νοι σηῦ σαῦμοῦ {Ππδὴ το «αϊοκ β Πρ. σπανίσαντὲς, τὐἤθη, (560. Ν. 

ἡ 1. 18. ὃ 6) ψοῦῖν 4067}}6 ζῆ, τοαγυΐ 97. Ἀσυθθ8 τυ {Π|6 οτηϊ ἐοα βαθ᾽θοΐ οὗὨ 

ἐλάβετε. πρὸς τὸν Αἰγινητῶν---πόλεμον. ΤΠ ἱπηηθαϊαίο οαπ86 οὗ 

{815 Ὑγα ὑγ88 {Π|6 τ 58] οἵ πὸ ὐριπούς ἴο τοβίογθ, αὖ ὑπὸ ἀθιηδηᾷᾶ οὗ 

{πὸ ΑὐΠθηΐδη5, ὕνσο βίδίιθβ οὗ {πὸ οἱἱγϑ-ῦσοθ υγοοῦ, ΒΟ {ΠΥ Π8ᾶ 
βίο θη ἔτομῃ {πὸ ἘΡΙἀδηηηΐδηβ. Οἵ. Ἡογοᾶοί. Ὗ. 85. ὑπέρ, ὃς 76, 

ΦαΡ 67 ἐἤαη ; Ἰἰύῦθυ αν, δεμοηᾶ. ἡ ἐς Σαμίους, απᾷ ἐπαΐ (ΒοΥνοο) 
ἦη, γοϑροοΐ ἰο {6 ϑαηιίαηι8. ὙΥ 10 {Π18, τὸ... βοηθῆσαι ὙΜΠΪΟῊ ΟΠ] 8, 

15 ἴῃ Θροχϑροῦϊοα! Δρροβιθοη (566. Ν. οἡ 1. 82. ὃ 4). 

ὉγοσρῚ οἷν ᾿πἤπθηοο. αὐτοῖς ΤοΐοΥ5 ὅο {Π6 Κ'Δηλί 8. 
φἱοί ον. 

8. ἐν καιροῖς τοιούτοις, γν διιοἦν α ογ᾽έϊοαϊ, ἑοῖο. οἱ καιροὶ 5 αἸπιοδῦ 

ΔΙΑ 5 ΟΙΩΡΙοΟΥΘα ἴῃ ἃ Ὀδα 5θη80, ὁ)» ἐΐηιθ8. 977 ἐρυηγυΐηοηύ ρο)"} (ΞΞΞ- σγαὰ- 

δι’ ἡμᾶς, 1ἱ. 6. 

ἐπικράτησιν, 



Οηλρ. ΧΙ1Π1 “ΧΝΟΤΕΞΒ. 950 

οἱδείηνα ἐοηιρονα. ΟἸΘΟΥΙΟ). τῶν πάντων... νικᾶν, αΥὉ ΛΈ} 7688 9Γ 

δ067}}} ἐδιήπι ἴγν οοπυρανγίϑογν τοἱέϊ, (παρά. 866 Ν. οπ 1. 28, ὃ 8) οἱοίογψ, 

ἱ, 6. πορίθοίϊηρ ΘΥΘΡΥ ἀπίῃς 688 ὑΒγουρη ἀθβῖγο οὐ υἱοίογυ.. ἀπερίο- 

πτοι, ποί Ἰοοϊίησ γον, αϑοιιὲ --- οαγοῖ688 γ᾽ θυ» υἰνΐηφ τοιιπα αὐουί. 

ΒΟΙΠ6 ΓΟΠΩ͂ΟΡ παρά, ὁ) ἀοὐοτηέ ο7᾽ ----- φίλον ἰΒ {Π6 Βθοοπᾷ, 8πα τὸν 

ὑπουργοῦντα (--- ἐκεῖνον ὃ ὑπουργεῖ) {πὸ ἢγδῦ δοουβαί᾽νγο δον ἡγοῦνται. 

5. ὃ 1856. πολέμιον. Βοροαῦ ἡγοῦνται. ἣν καὶ... - «ὦν, θῦογυ 

ἐποιιγῆ, 1.6 οἤατιοα ἐο ἤν ὅδοπ, (ὃ. ὃ 3235. 8) α 7ρϊοηώ. ἐπεί, β8ύροο, 

τηἰγοάποο ἃ βοηΐθηθο οἰ πηδοίουϊο ἰὼ τῶν πάντων. -. -νικᾶν, ἃ ΠΑ ὁ0Π- 

Βυτηδίογυ οὐ {π0 ἀθοϊαγαίίοῃ. 7αϑὺ τηδᾶο, {Ππαᾶῦ ΠΟ ἴογτηθν δοίβ οὐἨ ἔγ]οπά- 

ΒΡ σου] οὐὐνγοῖσ ἢ δοῦπϑ] ορροβιθοη, ἴῃ 8 οὐ ἰβὶβ {κὸ 786. 916 ΠΘΓΘ 

τοίουτθα ἴο. καί, Θυεη. τὰ οἰκεῖα χεῖρον τίϑενται, ἐὑΐόμ 81} 87 

ἐδιοῖν' οἴοτι αβυΐνϑ ο σο ἰο γιΐη; “ἐλον ηυϊδηναπαρο ἐλι6ὴ}" Οτογν αγυΐν8." 

ΑὙ ΠΟΙ. ΤΠ6 ροβί(ἰοῃ οἵ τῆς αὐτίκα αἶνοβ. σγθαῦ θη ΡΠ βὶβ ὅ0 {Π|6 

βοηθιποπί, [πᾶορᾶ {π6 Ἰδησπαρο οὗ [Π6 ἼἼΟ]8 ΘΠαρίοι 15. ΘΟΠΠΡ ΓΘ ΒΒΘα 

ἰο {π6 ὙϑῪ Βίρμοϑὺ ἄθρτοο, ἀπᾶ [Π0 ταοϑὶ [ΌγΟΪ0]9 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΩΒ. ΔΓΘ 

Βοϊοίθα, α5. ὑπ τηθαϊαπη οὐ {πὸ νϑμοιμθηῦ ΡΡΘ818 τηδᾶθ ἃραϊπβῦ [86 

Οὐτοσυῶδπβ. ΕὙΘΙΥ ΟΡ Παᾶ5. [5 ῬΙΌΡΘΙ ΡΙδθθ, 8πηα ποὺ ἃ 86]1685 

δρ᾿ ποῦ Ῥυθδκβ ἐπ 6 ἕοτοο, τυ ἹΓἢ πν μοἢ. [86 Ῥββίοη5 ἃΓΘ ΔΡΟΙΒΘΩ͂ ἃπα {Π|6 

ἡαᾶρτηθπῦ μαγγῖθα οη το {Ππ6 οοπίθιηρ]αἰθα ἀθοίϊβιομ. 

ΘΕΡΑ ῬΊ ΝΝ ἘΠ ΤῚ: 

ΤῊΒ ΟΠαρίου ἰἴβ ΠΠΔΙΗΙΥ ἰδ ὴ ἀρ ΥΪΠῚ (Π6 ἴΐοπι οὗ δάνοθ, Ὑν Β 10 Ὑγα5. ἈΠ ΠΟτ ΠΟΘ ἴπ {Ππ0 

Ῥτγθοραϊηρ ομαρίοσ. ΝῸ ὁΠ6 58]ου]ᾶ ἐπῖπκ ὑἐπδΐ δοῖβ τ ΒΟ ἅτ ᾿πβί, οοπῆϊοὶ τυ ἢ {Π056 

ἔπαῇὲ ἅτ πβοῦα] (ξ 1); ῸΓ ππ͵αϑῦ δοίβ Δ1Ὸ ΠΘΥΘΥ ῥτοτηοίϊγθ οὗ δαἀνδηΐασθ, 5πἃ [Π6 ὙΑΓ 

8164 ἰο (1. 88. ὃ 8) 15 ἴοο πιποοτίαῖη, ἐο θ6 πηδᾶθ {Π6 8518 οὔδ ποῦ ἀοι Ε α] οι πη γ Ὑ 1} 

{π6 Οοτ Β΄ 818, ἈΠ τηοτθουοΓ {Ππ6 111- [8] πσ, ἴο τυ μΐοἢ ἔΠ6 ΜΟΡΆΓΘΘΙΙ ὑγ8γ Πα βαίγϑη Ὀἰ τ], 

οπρῃὶ ἴοσ ῥταἀθπ ϊα] ΓΘΆΒΟΠΒ ἴο 6 Δὰν θα (8 2): 8 ΤΟΥ Ὁ]. ΟΡΡΟΥ ΠΙΓΥ ἴο ἀο {Π18 ΠΟΥ 

Ῥτγοβοπίρα {561} (8 8); 85 ἴο {Π|6 δοοθββίοη οὐ πᾶνδὶ βίσθη σι, τυ οι [Π6 ΟΟΓΟΥ Γ’Θ8Π8 Πδ 

οδοτγοᾶ, ποῖ ἴο ᾿πῆϊοῦ υτοπο ἼΡΟΠ ΘΑ 1815 ὙΥα8 8 ΤᾺΣ ΒΌΓΟΙ τοϑᾶ [0 ῬΟΥΤΘΓ, ἴΠ8Π ΔΠΥ δάγδη- 

ἴαθσο ΒΟ Ὴ δι ἰτἴοπ ταϊσηΐ ργοταρῦ ἴο Βθοῦτο (ὃ 4). 

1. ὧν ἐνδϑυμηϑέντες (οἴ, ΜΈ. ὃ 849; 5. 8. 195). ἀξιούτω, ὙΥΠΐϊοἢ 

ΒΠΟΙ]ἃ ΡΓΟΡΘΙΥ πᾶν Ὅθθη οοπϑίσποίθα τ] ἐνθυμηϑέντες, ᾿Β ΚΘΗ 

τ ἢ νεώτερός τις (-Ξ εἴ τις ἐστὶ νεώτερος) Ἰποὶπαθα ἴπη ἐνϑπυμηϑέντες, 

τὸ Ῥοΐπσ {π6 Ἰαϑῦ βαθ]θοῦ θϑίογ {πθ νοῦ (Κ. ὃ 242. ἘΠ. 1. 0). ἘἸΡἢ 8515 

18. α͵8ο πηραγίθα ἰο νεώτερός τις ὈΥ͂ {18 ΘΟΠΒΙΓΠΟΙΟΗ. ἀμύνεσϑαι, 

ἔο γοφιιίέο, ἃι 56 Π56 ὙΠῸ 15 ΘΆΒ]γ ἀου ν θα Τγοτὴ {Π|6 ΤηΟΓ6 πβι8]} βιρσηϊβ- 

οδἰΐοι οὗ {πὸ τηϊᾷ]ο, το τραγα 90), ἐο ἀεγογά οη6᾽8 8617. συμ ἢ. 15. οὔοη 

ἄοπο ὈΥ τϑίπγπίηρ {π6 ὈΙοννε, ἷ. 6. αἰ νίηρ {κὸ ἴον Π|κο. ΟἿ, ΤΠ. 67. ὃ 4; 

ΙΝ. 68. ὃ 2. δίκαια ἰΒ {πο Βα ]θοὺ οἵ λέγεσθαι, ἐπαΐ ἐΐιε86 }ιι8έ {πίη 



200 ΝΟΤῈΕ 8. --. [Βοοκὶ 

αν βαϊᾷ --Ξ- ἐπαΐ ἐΐιό86 ἐϊιίηα τολλοῦ, αγὸ βαϊᾷ αγὸ ιιϑέ, -τττ--- πολεμήσει 
(αραϊηδὺ {πὸ Τιδοθαςοιη "Ἶ8}8) 8 [Ὁ πολεμήσετε, ΤΘίοΓΘ ποθ ἴῃ [80 
ΠΌΤΩΌΘΙ Ὀοΐηρ 51} Πδά ἴο νεώτερός τις, ΔΙ ΠΟΙῸΡῚ 411 {πὸ ἀπ α]τοῦβ ἃ. 
Τοίοσγοᾶ ἰο. [ἢ γτοβρθοῦ ἴο {Π6 τι86 οὔ {10 Ἰηαϊοαῦϊγο τυ εἰ, 10 ΒΠονν9 

{παῦ {Π6 ΒΡ Κοῦ πεᾶ ἃ βίγοηρ οοηνϊοίΐοη οἵ {Π6 γϑα]ν οὗ {π6 (Βϊης 
ΒΡΟΚΘΩ οὗ, ΔΙΌ Πουρ μ6 ἀο685 ποῦ ΘΧΡΥΘΒ5. ἰῦ 88 8ὴ δοῦμε) ἰδού. 

δίκαια... .«λέγεσϑαι, ἐλαΐ ἐΐιο86 ἐδῖησβ «το]ϊοῖ, το6 ἤαυο 8ροΐεη, αγὸ }ιιϑὲ ; 
ἸἸοτΆΠν, ἐλαΐ ἐλι686 ἐδυΐηϑ α7ὸ 8ροϊόη }ιι58ὲ. δίκαια 15. π΄ {π6 φγϑαϊοαίθ. 

5660 Ν. οπ 1]. 194. ὃ 2. ἄλλα 8 ΟΡΡοβθᾶ ἴο τάδε λέγεσϑαι, 88 ξύμ- 
φορα ἰ5 ἴο δίκαια. 

2. ἐλάχιστα ἁμαρτάνῃ ὈΥ Ἰἰλούθ5 ἴοτ' 4068 ἐλαΐ τολιίοῖ, ἐ8 ἐδια πιοβὲ }ιι8έ, 
ΤῊ ἰᾶθα ἰβ ὑπαὺ πούλίηφ 8 τἰϑοζιῖ τολϊοἢ, ἐ8 γιοΐ }ιι8έ απᾶ ποποναῦῖο, 8, 

ΠΟΌΪΘ βθη πιθηῦ, τυ ΒΙΟ ἢ οὐρμῦ ἴο θ6 ΘΗΡΤΆΥΘΠ ΟΠ ΘΥΘΙῪ ΠηΪπᾶ, τὸ 
μέλλον τοῦ πόλεμου, “ἐδ6 Θυθγιύνὐ οΟΟ. 7 6766 97 ἐλι6 τσαν", '. 6. ὙἡΥ ΠΘ ΕΠ ου 

{6.6 Ὑ01}}} 6 ἃ Ὑγ8 ΟΥ πού.) ΒΙοοην, ΤΠποΥ αἸ465 ΔΡου Πα5 ἴῃ [Π6 τι88 

οἵ [26 πραυΐοῦ ρδγίϊοὶρ]θ [ὉΓ {Π6 ΘΟΥΓΟΒΡΟΠἸηρ' αοϑύγαοῦ ποῦ. ΟΥ̓, 5. 

δ 168. 2. Ἐρίδγθμοθ 18 ἢϑᾷ ἴῃ τὸ μέλλον τοῦ πόλεμου, ἴο {π6 ᾿πυἰτηϑϊοπ 

οὗ δὴ Δρρι δοίη γγ81, ὑπσόυγη οαὖ ἴῃ {Π6 ΒΡΘΘΟΙ οὗἨ [ῃ6 ΟὐΓο Δ Ή8, 

1. 86. 81. ᾧ.«. «κελεύουσιν, «οὐέδ, κολεοῦ, ἐγγύης ψοῖι (ΞΞ: ὍΥ {Π9 
ἴδ οἵ συμ ῖοῃ) ἐλ6 Οὐγοψύσαηβ δια ψοῖι. ἀφανεῖ 18 ΟρΡρΡοβοᾶ ἴο 

φανερὰν ὙὙΠΊΟΒ [Ὁ]]οννΒ. οὐκ ἄξιον (80. ἐστί), ἐ8 ποΐ τοογέλῳ, 8. ποΐ 
47 8ιιΠϊοϊογυέ τροϊσὴΐ --: οτισλέ ποΐ. ἐπαρϑέντας (1 801, ΡΆ88. ΡαΓ΄. οὗ 
ἐπαίρω, ο γὴτι86 τι}, ἐο 6:οϊέ6) ὈΘΊ ΟΠ 55 ἰο ὑμᾶς, Π6 οτηϊτθα βαθ]θοῦ οἵ 

κτήσασϑαι. αὐτῷ, ἱ. 6. ὈΥ {Π|6 ἴΘΓΓΟΓ οἵὗἨ [Π6 Ὑγ81 10 ἢ {Π6 Οὐγου- 
ΤΈθαΠ5 Ργοαϊοίθα (οἴ, τὸ μέλλον τοῦ πολέμου 5ΕΡΓΒ). οὐ μέλλουσαν, 

ἐογ, ομποίαγίθηι, 1. 6. ργαβοηίοηι." Ἡδδοκ. φανερὰν... «μέλλουσαν, 

ῬΟΡΡΟ 5808, ΓΘΒΡΟΠΒ 11} ἃ ΤΠΒΠΠΘΙ ἴο τὸν μέλλοντα. . . «πόλεμον (ἀραϊηδϑῦ 

{Π6 ΤΔορ ας ΟΠ] 805), Ὑγ ΠΟ ἢ. ὑγ85 αὐξουθα ὈΥ {Π|ὸ ογαίου οἵ {Π6 ορροβὶΐθ 

5149 (1. 86. ὃ 1). ὑποψίας---ὑφελεῖν, ἐο ἑαλ αἰοαν δοηιοί υἴγι Γ᾽ ἐδι6 
ϑιϑρίοΐοη, (ὃ. ὃ. 191. 1). ὑποψίας 15 ΠΟΙ ΘΠ ρΡΙΟΥ θα ΘῈ ΡΠΟΤαΙΒ ΟΆ ΠΥ ῸΓ 

{86 λαΐγοα, δηηυλέμ, γ]οἢ ἐπ ΟὐΥΙ π  Πΐδπβ μα οοπορὶνοα ἀρϑϊηβὺ [86 
ΑὐΠμΘηΐαπβ. ΟἿ 1. 108. σῶφρον, 50. ἐστί. 

8. ἡπ-τελευταία χάρις 18 ἴο Ὀ6 τοίονγοα ἰο ἣν --ἀντιδοϑῆναι---ἐν τῷ 

παρόντι φαμὲν χρῆναι (1. 41. ὃ 1), {μαὺ {πὸ 5υϊῦ οἵ {πΠ6 ΟὈΓΟΥ Δ ΠΒ 

Βῃου]α 6 τοὐθοῖθα. 1 {Π0 ΟοΥ]η δ η8 ὑοῦ ρταυϊΠοα ἴῃ {118,10 υγου]ᾶ 
Ὧο τηποὴ ἰονγϑ 8. Ἰοββθηΐησ {0 111-ν}}], ἕο τυ οι {πὸ Μοραγθαῃ ἉΠἈΪΓ 

μδὰ ρίνϑη υἶϑθ. Τὴ Ἰάθ8, ΠουγοΥοΙ, 15 ΘΟ θα ΠΘΡΘ ὉΠΑ͂ΘΙ ἃ. ΚΘΏΘΙΑ] 

Βϑη  θηΐ, {Παῦ ἃ Ῥγοδοηῦ ἴἌνου γν1}}} οἴμβοθ {Π6 Γι ΘΙ ὈΤΆ ΠΟΘ οἵ ἃ ΤᾺΣ 

συθαΐοι στοῦηᾷ οὗ ΘοΠΙρ] αἰ ηῦ. 

4. μηδ᾽ ὅτι... «ἐφέλκεσθε. ΟΥ̓ 1. 8. ὃ ὃ; 86. ὃ 8. ἐφέλκειν, “ ἐγαὰ- 

ἤδ)86 ροδύ 86. Ῥαβ8. αἰϊοϊ." Ἰθοϊδηΐ. ἐχυρωτέρα, 7) 16)", δδξέ6)" 
οϑἰανζημφα, ΟἿ. 1. 82. ὃ ὃ; 111. 12.811; 88. ὃ 2. τῷ αὐτίκα φανερῷ, 



ἡ 
σπαρ. ΧΙ111.] ΚΟΤΕΒ. 961 

οἷ, 6. τῇ δυνάμει τῶν Κερκυραίων. ΤῺΘ σοΙ αὐτίκα (ΞΞ φιοᾶ 68ὲ γγα- 
8678) 5. ΟΡροβϑᾶ ἰο τὸ μέλλον (δ 2 βαρτ8). Οὗ βίθρῃ. Νοίθβ. οὰ. {ῃ9 

080]. ΤῊΪΒ οὐ 10 Τϑιπαγκβ: ὁ τῷ αὐτίκα φανερῷ ἰδοῖϊΐθ ΟΡΡοΠὶ τὴν ἐκ 
, Θεῶν βοήϑειαν 419 Θβὺ κρυπτὴ καὶ ἀφανής. (851 νἱ]ἱαο]]οοῦ, αἀἸοΘμίθ5 

διὰ κινδύνων, ΠΠπ4 ἱππποΙοηΐ.)" ἐπαρϑέντας, 80. τινάς, ἃ8. ἴπ6 5Βοη!- 
τηθηῦ ἴδ 56 618]. διὰ κινδύνων ὈΘΙΟΠΡΒ ἴο τὸ πλέον ἔχειν (ΞΞ πλεον- 

εκτεῖν), ὙΥΒΙΟῊ ἰβ ΟΡροβϑα ἴο {Π6 ρυθοθαϊηρ τὸ μὴ ἀδικεῖν τοὺς ὁμοίους 
Ξξ-Ξ τὸ μέτριον καὶ ἴσον εἶναι. 

ΟἾΓΑ ΡΤ ΧΊΤΕΤΙ. 

ΤῊ ΡῬδσοσαίϊοη. ΠΟῪ [Ὸ]]Ονγ8, ἴῃ π]ΐοἢ {π6 οταΐοσ, Δ Ππαϊπρ ἴο {πΠ6 ἐγ ΘΠ] σοΐθ οὐ {9 

ΟὐοΥ π  ἴ8η5 ἴπὶ [η6 ῬΘΙΟΡΟΠΠ βίϑη ΘΟσ ΠΟΙ], αραὶῃ Δ5Κ8 [Πδὲ 5 βίδίθ 5}8}1 τϑοοῖγϑ 8 β81{Δ 16 

ΤΟΣ [ῸΓ ἰῃδὲ βοΐ οἵ ὑγ οπαβηὶρ (88 1, 2); δπᾶ θα πογίβ {Π6ῖὰ ποῦ ἴο στϑηΐ {Π8 ΟὈΤΟΥΤΘ8Π8 

{π6ῖν δα (8. 8); ἴῸΓ [8118 {ΠΥ σγου]ὰ σοηϑα]ῦ Ὀοΐἢ ἐποὶγ ἀπ γ δπᾷ ᾿πίογοβί (δ 4). 

1. περιπεπτωκότες οἷς (-Ξ- ἐκείνοις ἅ), λαυΐηφ γαϊϊογν ἔηιίο ἐΐ686 οἷγ- 

διιηιϑέαηιοεβ. ὙΠῸ τοϊαίγ ἃ ἴῃ Π6 δαυϊναιθηῦ Τὺ ὍΘ ΓΟΠοΙΘΩ͂, ὅν 

γΈ 7 θη66 ο τρλίολι, ἀπ 18 ἴο θ6 ἴβκοη ἢ προείπομεν. ἴπ τοβρθοῦ ἴὸ 

{Π6 ταπβδοίϊοη Δ] παρα ἴο ἴῃ {Π6 σσογᾶβ, ἐν τῇ Λακεδαίμονι αὐτοὶ προεί- 

πομεν, οἵ. 1. 40. ὃ ὅ. ὠφεληϑέντας---βλάψαι. ὙΠΟ βαθ]θοῦ 18. ΠΘΓῸ 
Θμδηρϑα το {πΠ6 ΑὐΠΘπίδΠ8, 88 κομίζεσϑαι ΤοίεΓ5 ἰο {Π6 ΟΟΥ ΜΙ Π]Δη8. 

τῇ ὑμετέρᾳ. Βδροαῦ ψήφῳ. 
2, γνόντες---εἶναι. ὅ66 Ν, οη 1. 2ὅ. ξ1. Οοπδίσποῦ ἐκεῖνον τ] 

ἐν ᾧ...«ἐχϑρός. Οὗ φίλον τε γὰρ... φίλος ὦν, 1. τὸν καιρόν. 

41. ὃ 8. 
8. δέχεσθε. ΤΒΐοτβοη. (δ 206. 10) ἀοίδηαβ ὑπ τϑϑαΐϊηρ δέχησϑε. 

Βαεῦ οἵ. Ῥορροΐβ Ῥιοῖθα. 1. Ρ. 199. βίᾳ ἡμῶν, αφαϊηϑέ οὐ" «οἰ, ὅν 

αἀεβαηοθ ς᾽ τι. μήτε ἀμύνετε αὐτοῖς, ΠΟΥ͂ δγῖηρ αἱά ἐο ἐλθηι (οἵ. 1. 
40. 8 ὅ; δ0. ὃ δ; 10. 8, οὐ ΒεθρΡ6 8].). Τὴ ἀδίίνθ δον {Π18 γϑὺῸ 18 

{Π6 ἀαΐ. οοπυπιοαὲ, 
4, ποιοῦντες, 566 Ν, οῃ 1. 9. δ 1 ((1{.). 

δοῖυε8δ. [71)αΐ. σοηιηιοαϊ. 

ὑμῖν αὐτοῖς, 707 ψ01:7"- 
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θῶ ΝΟΤΕΒ. [Βοοκ 1. 

ΟΗΑΡΤΈΒΒ ΧΙΩΥ͂.--Ἰζῦ. 

Τὴ ἔμιοβα ομαρίθυβ γγ78 8.6 ἱπέουτηθα, μουν {πΠ6 Αὐμθηΐδηβ Ὀθοδηιθ Θα Ὀτ οἰ] 

ἴῃ ἐμ τῶν Ὀδίνγθοπ [6 ΟΡ ἴδ η8Β ἃπα Οὐγουτθθδηβ, δηᾶ [π6 ραν ποἢ 
ἘΠΘΥ ἰοοῖς ἴπ 1, ὙΤῊΘ Β[γ]6 15 τη ποι [Π6 βᾶτηθ 85 ἐπαῦ οἵ [π6 ογδίϊοπβ, θὰ 

1688 Θοιῃ ρ"εβϑᾷ δηά ᾿υ σαν. ΑἸΕΒΟῸΡΕ [Π6 παρταύϊν δ Ῥουίοπβ ἅτ ὁμανϑο- 
(ον Ζοα Ὀγ σιθαῦ γον τυ, γεῦ {πΠ6 Ῥγοταϊηθηῦ ουθηΐβ 8.6 βοϊθοΐβᾷ δηᾶ δυτδησθᾶ 

τ] Βα ἢ Ἰυἀστηοπί, ἀπα γο]αίθα ὑσὶ Βα ἢ Ῥουβριουϊίγ, ὑμαῦ ἃ ΤΘΘΒΟΠΘΌΪΘ 
διηοπηῦ οὗ Βύπα  Ὑ{11] 168 ἴο ἃ. οἷθδν ππάεουβίδπαϊηρ οἵ δ]πηοβῦ θυ θυῪ ἰβίο- 
Υ]08] ἀρίβι]. Νὸ δυῦμον [ὈΓΡΠΙΒη65 βδὸ βπη6 8 τηο066] οὗ ἃ οἾ68: ἀπᾶ υἱρόγοιβ 
Βίγ]6 88 ἄοθβϑ Τππογ 468, πᾶ Πθηθ6 8 Ἡυ ηρβ Βμου] ἃ θ6 τϑδᾶ σ ἃ 
ΘΟΠΕΙΠῸ2] ΤΘίδυθ θα ἴο {818 ὑγαἱὺ οἵὁἨ ΘΧΟΘΊ]6Π66, 

ΟΗΑΡΤῈΒΞ ΧΙΤΙΥ. 

ΤῊΘ Αἰμοπΐ8η8 δἱ ἔσβέ 8τ6 ἱπο] πᾶ ἴο ἕδνου {86 βυιῖὶξ οὗ 6 ον ἰ μΐδηβ, Ὀπΐ πανΐηρ οσιοπαοᾶ 

τ οἷγ ΘΙ γα οη8 0 8 Βθοοπα τηθϑῦπρ, ΤΌΒΟΪγ6 ἴο ΠΊΔΚῸ 8 ἀοίδηβῖγθ ᾿θᾶστι τυῖτἢ [ἢ 0 

ΟὈΥΟΥΤΦΘΔΗΒ (ξ 1), 'ῃ ΟΥΘΙ ἴο Ῥγθνθπῦ (Π6 Ἰπποίΐϊοη οὗ ἴμ86 ΟΟτονυεθδη 8η4 Οὐ πίμῖδι 

ΜΔ 68, 5πα ἴο Ὑγθϑοι [Π6 ῬΟΤΟΥ οὗ [16 Ἰδίξοσ, Ὀθίοτο ἔπ6 δοτητηθποοιηοπέ οὗ {πο βίγι ρα 

Ὑἰ {πΠ6 ῬϑΙοροπ  βϑίϑηβ, Ὑν 0) ΠΟΥ ΒΘ μηθα ἱπουϊϑ]θ (8 2); ΔποΐΠ Γ᾽ ΓΘΆΒΟῚ [ῸΓ {Π0 

Ἰθαβτιθ, νγ88 ἴῃ 8 φοιησηδηαϊηρ ρΡοβιοη οὗ [Π6 ἰβ]ηᾷ οὗ Οότοντα (8 8). 

1. καὶ δίς. ΤῊ Βῃονγβ ὑπαῦ ἃ ργϑνίουβ ἀθ]  θογαύϊου. ἢδα ἰκοη 
Ρίδοθ (οἷ, τῇ μὲν προτέρᾳ). οὐχ ἧσσον (ΞΞ μᾶλλον ὈΥ Ἰἰ[οὐ65), πού 

688. {πῃ ΠΟΥ ὙγΟΓῸ ΟΝ. ἴΠ6 βθοοπᾶ {πουρῃΐ ἱποϊϊηθα ἰὸ {Π6 5146 οἵ 

[80 ΟὈΓΟΥΤ 88. ἀπεδέξαντο, αρρτουεφά, τιοῦ 5ο ἀροϊ ἀρ α]γ, Πονγονογ, 

Ῥαύ ἐπαῦὺ [Π6Υ οαπῖθ ἰορϑίμου {πὸ βθοοπᾷ {1π16 [ῸΓ 6] γαύϊομ. 
μετέγνωσαν 18 ΠΟΙ πιϑ80ἃ ἴῃ ἃ ΡΙΟσΠδηὗ Β6Π856 τ μετέγνωσαν καὶ ἔγνω- 
σαν, ἐμὸν οἠαηπγεά ἐλοῖν ηυϊπὰ απ ἀοίογηιϊηθα, ἸΚ. ὃ 846. 8. ΤῊ Ϊ8 

ΒΡΘΟΙ͂Θ5Β. οὐ ὈγΔΟΠ]ΟΡῪ 8. ααἰΐθ ΘΟμ ΟΠ διηοηρ ἐπΠ6 το Κ Ὑυϊξουβ. 

ΟἿ ῬΙαί. αοτρ. Ρ. 498. Ο; Χοη. Ογτζ. 1. 1. 8 8, οὐ 8]. ξυμμαχίαν. 
ΤῊΪΒ. ἴθστη, ΒϑΌΘΙ ΟΌΒΟΡγ 65, ἀθηούθθ ῬΓΟΡΟΙΥ ὦ ἀφγθηβῖυο αἰϊέαγιδο, ἴπ 
ΟΡΡοβιίίοῃ ἴο ἐπιμαχία, ὧν οἠοηδῖυο αἰζίαγηιοο. Ῥαῦ ἴῃ π86, [86 ΤΌΣΟΥ 

οδιὴθ ἴο ἀθηοίθ {πΠ0 σογι8, ΘΙ Δοῖηρ ἸΘαριιθ8 ἃπα ἐγθαίϊθβ οὐ ΘΥΘΥΥ͂ 

βουύὺ Ὀοίῃ ἴῸΓ οἴδηοθ δῃᾷ ἀορίθπορ; {Π6 Ἰαύίθυ, {Π 6 βρθοῖθϑ Οὐ [ΌΓα 
(ΞΞ ἐπιβοήϑεια), ὕπο οοπαϊίΐοη οἵ Ὑγ]0 ἢ} νᾶ. ὑμπαῦ βαοοοῦΒ Βῃου]ἃ Ὁ 6 

δυαπθα ἀραϊηδῦ πὶ ἱπνϑαϊηρ Θηθιην, θαὺ ποῦ 850 88 ἴ0 ἴηγοϊνο {ΠῸ βίαΐο, 

{ππ8 σοηαουίηρ αἱ, τ Ἰ {Π6 ἰηναᾶογθ, Ηργο {πη ξυμμαχία 18. αἷν 



. 

᾿ αἰἴϊίαποο. 

πάρ. ΧΙ. »Ξ ΝΟΤΕΒ. φΦ08 

αἰϊέαποο οβοπβῖυθ απᾶ ἀεγδηβῖυθ, ἃυιὰ ἐπιμαχία (ἰπῆγα4.) ἰβ ὦ ἀεγεηϑβῖυδ 
ὥστε... «νομίζειν ΘΧΡ]αΙΠ5 ξυμμαχίαν μὲν μὴ ποιήσασϑαι. 

τοὺς αὐτοὺς (80. αὐτοῖς), ἐλ 8αηιθ εοὐέἠ, ἐξδηι, ΟΥ ἐδ βαπιθ αβ ἐλεν 

ἦαυο. 8. ὃ 202. Ν. 1. εἰ γὰρ ἱπίτοσποοβ. [η6 ΤΘΆΒΟη, ὙΓΠΥ͂ [Π9 
ΑΥΠΘμΐβηβ5. οᾶπηθ ἴο {18 ἀοίθυτηϊπδίϊοη. σφίσιν 18 τηδᾶθ ὈγῪῚ Μί. 
(ξ 882. 1) ἴο ἀρροπᾶα προ ἐκέλευον, Δη4 ἰο τϑίϑ ἰο {πὸ Αἰπμοπίβῃβ. 

Βαΐ ῬΟρΡΡο δπᾶ 606]. οοπίθηᾷ ἐμαῦ ἐκέλευον σφίσιν ἴοΥ ἐκέλευον σφᾶς 
5 ποῦ ΤὙπυογαϊάθϑη. ΑΔΒ αὐτοῖς, τοίογτῖπο ἰο ἐη6 ΑὐἰΠοπΐδηβ, [Ὁ]]Ονν5 

᾿τηπποα ἴον ἴπ [Π6 ποχὺ οἴϑθβθ, [ΠΘῪ τη8Κο σφίσιν (ΞΞ αὐτοῖς) ἰο ἅ6- 

ῬΕΠΑ οῃ ξυμπλεῖν Δηᾷ τοῦοι ἰο {π6 ΟΟΥουγθᾶπ8. ΤῊ ΪΒ ἱπίογργοίδιοη, 
ὙΥΒΙΟΉ ΒΘΘΠΠΒ ΟΠ. [Π6 ὙΠ0]6 ἴο Ὀ6 ῬΓΘίοΓΆΡ]6, πα ὑγΐ ἢ Κα ρον δαορίβ, 

τη] 165 δὴ οτηϊ θα βαυθ]θοῦ οἵ ξυμπλεῖν τοίοττίηρ ἴο {πΠ6 ΑἰΠΘηΐδη8. 

Οὗ 961 5 Κύμη. ὃ ὅ89. 8. Οὗ. 8. τῇ, 80. γῆ. ΟἿ, Μί. 8 282. 9. 
2. καὶ ὥς, νέην ἐδλι8, '. 6. καὶ ἐὰν μὴ δέξωνται τοὺς Κερκυραίους. 

προέσϑαι --- προδοῦναι. τοσοῦτον, ἷ. 6. 50 φτ,θϑί. ξυγκρούειν 

. ἀλλήλοις, διιέ α8 πιο, α8 ροβϑδι6 ἐο 106α} ἐϊιδην οὐνέ οη6 αφαϊγιϑ8ξ 
ἐλ6 οἰδ;». Κορινθίοις ὈΘΙΟηρΒ5 ἴο ἐς πόλεμον καϑιστῶνται, πυϊγῆξ 

»ιιέ ἐλποηιδοῖθοβ ἔην α ροβίξίογν 707) τ1δα}" «οὐέδ, ἐδ6 Οογίπεϊίαη8 (αὐ. 

ἸΠΟΟΙΩ ΠΟ). ἄλλοις, 1. 6. 1η6 ῬΘΙΟΡΟΠΠοβίαμβ. ῬΌΡΡο τ Β6Κ- 

ΚΘΙ ῬΓΘΙΘΙ5. τοῖς ἄλλοις τοῖς. ΤῊΘ ΔΡΓΪο]6. οδη ΒΑΓΑΪΥ θ6 αἰβροπβθᾶ 
ὙΥΪΌΠ, ἀηα 1 δτὴ πο] ]πθ4 ἴο {Π|0 βυρροβίίοη οἵ ΒΙοοτιηῖ, ὑπαῦὺ [μ6 ἰοχὺ 
ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 ΘΙΠΘΠα64 ὈΥ {πΠ6 ὑγαηβροβιἐΐοη ἄλλοις τοῖς. 

8. ἅμα δέ, απὰ ἐορείλον «οὐέῇ, ἐ]ιῖ8 --- απ ηιογϑουθῦ. ΤΉΘΒΘ Ῥδγίϊο 85 
Β6Γγ 6 ἴο ἱηίτοά ποθ δὴ Δα α 1018] ᾿πἀποθηηθπί, ἴον ἐπ 6 ΘΟΌΓ56 υ ΒΙ ἢ (6 

ΑὐΠμθηΐδηβ οοποὶααοθ ἴο δαορύ. ἐν παράπλῳ. ΟἿ 1. 80. 8 2, ΠΘΓῸ 
10 ἰβ τυ ἐθῃ παράπλου. 

ΘΗΑΒΤΈ , ΧΊΟΥ, 

Δὴ δ᾽ ἴδησθ Ὀθίησ ἔμπ5 Τουτηθᾶ τ ἱ [ἢ [Π 6 ΟΟτονσέθβηβ, ἰμ6 ΑἸ ηΐδη8 Βοηα ἔθη Β8105 ἴο {Ποῦ 

αἰὰ (δ 1): ΟΠ αΥΡΊηθ ΤΠ 6 πὴ, ΠΟΎΥΘΥΘΓ, ἴο αϑϑῖδὲ {Π6 ΟὈΤΟΥΤΘΔἢ5 ΟΠ] ΏΘΠ δοίης ὁ 1ῃ9 
ἀοίδηβίνο (8 2); [ΠΥ δυεῖν δ Οότουτα (ἐ 8). 

1. γνώμῃ 8 ἴΠ8 ἀδίϊνο. ἀδπούϊηρσ οἰγουτηβίϑηορ, ὕστερον [116 

ἀοραγίασθ οὗ [ῃ6. Οουπί}]8 18. δέκα ναῦς. ΤῊΘ ΒΙΠΔ|1η655 οὗ {πὶ8 
ἴογοθ 18. δὐζε θαϊθα Ὀγ ῬΙαίδτοῆ, ἰο 8. ἀθβίρῃ ἴο Βῃον οοπίοιηρὑ ἴον (Π6 

Οὐονπἐ ἴδῃ, Ὀαὺ ΒΙοομηῦ, τοῦθ παίθγ}]Υ αὐἐγ [65 16 ἐο ἐπ ἔδοί, ἐπαὺ 
Ῥϑυΐο 65 αἸα ποῦ θηΐθν ΠΘαΡΟ]Υ ἰηΐο {Π|6 ο8 156. 

ὥ, ἐς... «χωρίων ἦτ απῷ 4 ἐλ ρίαςεβ ϑοϊοπσίηῳ ἰο ἐΐθην, ΤῊΘ ατίϊ- 



ια-" » 

θά ΝΟΤΈΕΒ. [Βοοκ 1 

616 θοοηρϑ ἰο χωρίων. ΟἿ Μί. ὃ 279. Οὐδ. 4. ΤῊΘ Κ'6Π0]. ἐμ ῖπκ8 ἐπδὲ 
ἘΡΙΔΔΠΠΠῈΒ 15 ΓΘ υ γα ἴο. : : 

8. οὕτω, ἷ. 6. 1 1π6 ΟοΓΙμ Πΐδη5 ἱπναᾶθα ΟΌΥΟΥΤα ΟΥ̓ ΔΠΥ͂ οὗἉ 15 
ἀοροπαἀθηοΐοθβ. κατὰ δύναμιν, ἀοοογάϊηᾳγ ἐο ἐΠιδῖ} ῬοΊ067' ---Ξ 85 ἴᾺ 85 

{Π6ῖν Ῥόονγον σγοῦἹα Δαμλ]ῦ. τοῦ... «σπονδάς, ἐπ, ογάον" ἐπαΐ ἐΐον 
ηυϊσλξ ποί γα ἐδδ ἐγοαΐψ. Κ΄. ὃ 808, 2. Ὁ; 5. 8 299,2. Τῇ ἱπῆπὶ- 

ἐἰνϑ τὶ {Π|6 ἉΡΕΟ16 15 οὔτθη ἐοα πα τυ πουὺὺ ἕνεκα. μὲν δή, 80 ἑλδη. 
ΤῊΪ5 ἴοοκ ρ]δοθ, Α. ο. 492. ΟἸσγτΩρ. 87. 1. 

ΟΕ ΡΤ Χ ΎΨΗΙΣ 

ΤῊῆΘ ΟοΥ ἴδ η5 ἀπ ἐπ οἷν 411165 581} αϑαϊηβῦ Οόσγουτα τυ 150 5ῃ108 ὉΠάΩ͂ΘΥ ΧΟΠΟΟΙ 465 δηᾶ 

ΟἴμοΥβ (ξ8 1, 2); ΤΠΘΥ ΘΑΠπὶ6 ἴο ΠΌΠΟΙ δ {πὸ ΟΒἰπιθσίπτη οἵ Τ θβργοία (δ 8); ἔπ6 β56ο- 

ΒΤΑΡΉΪοΑΙ δἰ ταβίϊοη οὗ ἘΡΉγτϑ, {πΠ6 ΑΒΘ βῖ8π ΔΚ, δηα {Π6 Τῖνοῦ ΤΉ Δ.ηΪ5 15 ἀθβουὶ Ὀθ 
(8 4); ἴῃ ΟοΥπίμ8η5 Θμοδταρ (ὃ Ὁ). 

1, δὲ ἴῃ οἱ δὲ ΤοΐοΓβ το μὲν ἴῃ {πΠ9 Ὀορὶπηϊηρ οὗἩ [Π6 Ῥυθοραϊπρ οΠδΡ- 

[6 Γ. αὐτοῖς παρεσκεύαστο. “ΤῊΘ γοῸ ὙΠΟ ἢ ΒΠου]ἃ 6 τϑίδυγθα 

ἴο 8 βαθ᾽θοῦ ἴ5 Θῃδηροα ἰπίο ἐπ Ῥαββῖνθ, ἃπα 15 πΒΘΑ ᾿πη ρ υΒΟΠ ΠΥ ἢ 

[π6 ἀδίϊνθ οὗ 1π6 βυδ᾽θοι." Μί. ὃ 227. Οὐβ. ἃ. 8. ὃ 208. Ν. 2. ---- 
ἦσαν δὲ ᾿λείων κ. τ. Χ. [Ιῃ {15 δῦ οὗἉ Δαχ.] }165 1ῦ ὙὙ1}}} θ6 βθθῃ, {Ππὺ 
{6 Ἐρ᾿ἀδιηηΐδηβ, Ἡθγιηϊοῃΐδηβ, ἃπα ΤΥΟ ΖΔ η8, ὙΠῸ ἴῃ 8. ΤὈΤΤΉΘΙ 

οχρϑαϊίοη (1. 27. ὃ 2) οοπίυθαΐοα εἰρη ΒΠΪΡΒ, ΠΟΥ ἈΡΡΘΔΡ ἴο ἢδνθ 
βοῃηῦ ποηθ. ΒΙοοηγῆ, {πῖπκθ ὑμπαῦ {Π6]} βῃϊρ5. δῦ ποιὸ ἱποϊυαθα ἴῃ ἐῃ6 

ΠΌΠΟΙ οὗ {π6 ΟΟΥἸπἐ ἴδῃ 5105. Τὴ Μοράγθϑηβ, Ἐΐθϑηβ, δηα Ατηθτα- 

οἷοίβ ἱπουθαβϑα ΠΡΟ {Π6ῚΓ ΤὈΥΤΏΘΙ ΠαΙΗ ΘΓ. 

ῷ, πέμπτος αὐτὸς -- ἢ6 δεῖηᾳ σοπογαΐ κοὐξ, γοιι)" δοϊϊθασηι68.; ἸἸΈΘΡΆΠ]Υ, 

᾿ύμιβοῖ ἐλ ἤει. 8.86 Κι ὃ 808. Β. 4; Οτοόβον, ὃ ὅ11. ὅ. ΟΥ̓ 11.18.81. 

8. προσέμιξαν, αγγίυοα αἱ. ΟἿ, Τλ4.4 91] πὰ ϑοοίί. ἀπὸ Λευ- 

κάδος πλέοντες 1ἴ5 ἴο Ὀ6 οοπβίτιιοα ὈΘΙΌΓΘ προσέμιξαν. ὁρμίζονται, 
απολιον θα, σαηιθ ἐο πολιοῦ. 

4, ὑπὲρ αὐτοῦ, αὐοῦθ ἐξ ἴῃ τϑαρθοῦ ἴο βἰξαϑίϊοη. ἀπό, γεηιουοα 

οι. ἘΕφύρη. ΟἿ. Οανγ85. 1. 169. Θεσπρωτίδος 15 δα 64, ὈΘοδτιδθ 
{Π6Γ6 ὑσοῦο οὔμου οἰτϊθ5 οὐ {Π6 βϑῖὴθ ὩδΠΊΘ, ΘβρθοΙΆ ΠΥ ὁπ ἴῃ ΟὐΥπἰἢ. 

παρ᾽ αὐτήν, αἴοτρ ὃψ {ΐ ((. 6. ἘΡΕΥΓ8). ᾿Αχερουσία λίμνη. ΟἿ, 
“Ἔπ. θ. 107. ἐς αὐτήν, ἰἱ. 6. Π6 1αἸκο. ἀφ᾽ οὗ, 7γοηι κτολίοῆ, Υἴνου. 

ἔχει Τοῖρυβ ἴο λίμνη. Κεστρίνην, (ὐοδύγῖγιο, ἴΒ οοπῃβίαθγθᾶ ὈΥ 

Οὐ]. Τιρακὸ (Νογίῃ. ἄσθθοο, ΤΥ. Ρ. 78) ἴο Ὅ6 {π βᾶτιθ τ ἢ Π6 Ργθβθηῦ 
αἰδύυοῦ οὐ ΕἘἸ]]αΐθ8. ὧν ἐντός, δοίιροοη, «οἸοῖ. Θίδθγθηοθ 15 Πδᾷ ἴὸ 

{80 τῖνουβ Ασμοσοι ἃηἃ ΤἬγϑΙηΐβ, Δπ πού ἰο ΤΙ βργούϊα δηα Οοβίγϊ πο, 



- 

σπαρ. ΧΙ, ΊΙ.] ΚΟΤΕΒ. 965 

Ἡδδοκ, ἐπογθίουθ, ΨΟΥῪ ΡΓΟΡΟΥΥ Ραΐβ ἃ ΟΟΪΟη Αἴο Κεστρίνην. -ττττ- 
ἄκρα---τὸ Χειμέριον. ΤῊΪΒ᾽ ἘΘΘΠῚ5 ἴο Ὀ6 ἀἰβι! πρτ]Βῃ 64 ἔγοτα Π6 ρΡοτύ οὗ 
ΟἸΠθγί ππη, τ᾽ ΒΟ ἢ νγὰ85. ΡΓΟΌΔΌΪΙΥ ΠΘᾺΓ ἰδ. Τθακ {Π1ηΚ5 {Πδὺ {πΠ6 Ρτο- 

τηοπίουυ οἵ Ομ πὶ 18 [Π6 5816 85. {Π6 τηοάθιῃ (ἀρ}6 Καγίαηι. 

ΤΗΪθ ΠΟΪΘ Ραββᾶρθ ἴβ Θῃοα ΓΘ α ὙΠ ΘΘορταρ θα] ΑἸ ΗΠ ΟΠ] 1685, 

ὙΠΟ, τυ [ἢ τὴν Ργθβθηῦ Π6]ρΡ58, 1 66] ὩΠ8Ὁ]6 ἴο βο]ν. 
ὅ. τῆς ἠπείρου ἀθροπαβ οὴ ἐνταῦϑα (δ. ὃ 187. 8), ὅν ἐλίβ ραν 977 ἐλδ 

οοπεϊποηί. στρατόπεδον ἐποιήσαντο. ΤΠΘ οοπδίγποίοη οὗὨ {Π6 5108 
ἴῃ δηοίϊθηῦ {ϊπ|65 νγὰ8. 5π0ῃ, ἐπαῦ θαῦ ἃ 5118}} βίοοκ οὗ ργουϊβίοῃβ οου]Ἱᾶ 

Ῥ6 οϑγγϊθα ἴῃ {π61η, ἃ Πα {Π|6}1 ΠΌΤΊΘΓΟΙΙ5. ΟΓΘΎΒ, 85 ἈΠΟ ΟΓ ΟΌΞΘΓΥ ΘΒ, 

οουϊα ΒΑΓΑΪΥ οαῦ Οὐ 5660 Θοῃυ θη  ]Υ οὴ Ὀοδτ. Ηθηοθ {Π6Ὺ Ὑγο 16 

ὉΠἅΘΡ ἴπΠ6 προρββιίγ οἵ ἀθθαγκίηρ ἰο ΘΠΟΘΙΏΡ, ὙΠ ΠΘΠΘΥΘΙ {πΠ6 5} 108 

ΓΘ ΔΟΠΘα 8 514 0]6 ΟΥΓ Θοηνθηϊθηῦ Ρ]866. 

ΟΈΓΑΡ ΕΝ ΧΕΥΈΕΕ 

ὙΠ6 ΟΟΓΟΥΤ ΘΔῊ8 τῆϑῃ 110 5108, Δηα δοσοιηραηϊθα Ὀγ ἴΠ6 Αὐμϑηΐβη 58108 (1. 45. 8ὶ 1) βέδείοη 

{πομηβοῖνεβ δὲ ϑυθοία (8 1): {πεῖν Ἰαπα ΦΌΓοΘϑ υεὶ τ [μ6 Ζϑον ἰδ Δα χ τ 68 ΘΠΟΘΤῚΡ ΟΝ. 

ἴη6 ῬΓΟΙΠΟΠίοΓΥ οἵ Τιϑποίτηπο (8 2); ἔμ6 Οοτἰ πίμΐαπβ ἃΓΘ δβϑίβίθα ὈῪ ἰᾶσσα ὈοαΪ65 οὗ ἔῃθ 
ΒΔΓΌΔΓΙΔΠΒ (8 8). 

1, ἤσϑοντο---προσπλέοντας. 866 Ν, οῃ 1. 20. ὃ 8. αὐτούς, 1. 68. 

16 ΟὐοΥ πε Βΐ8η8. ἐστρατοπεδεύσαντου ΕἸΤΟΙΩΏ ὙΠδὺ [Ὸ]]ονγ5 ἴὖ 

γΟυ]α ἀρΡθαν, ὑΠδὺ ὑποβθ ΠΟ Θποδιηρθᾶ ἴῃ {Π|8 ΡΙδοΘ Ὑγ6 Γ6 58,108. 

866 Ν, οπ 1. 46. ὃ ὅ. αἵ καλοῦνται Σύβοτα. Τι68Κο 585 πδὺ ἔΠ680 

ἸΒΙδη 45, ὙγΒ ἢ. 5011 68. {Π6 ἀῃοϊθηῦ ΠΆΤη6, 8Γ6 ΗΘ ΟἹ βὶχ σηΐ]65 βοῦίῃ- 
γγαγαὰ οὗ {Ππ6 τηοὰῦῃ οὗ {πΠ6 ΤἬγδιηΐβ (ΝΌΡμ. ατθθοο, 1. Ρ. 108), «πᾷ 
τῃδῦ ΤΠ6Γ0 15 8 Βῃθ) θγβᾶ Ῥαγ, Ὀθένγθθη [Π6 ὕνγο ρυϊποῖραὶ ϑυβοίβ, απ 

ἈΠΟΙΒΘΓ Ὀθένγθθη. [86 ἴππθῦ ᾿ἰ8]Δηα δη8 {Π6 τηδίη (10. 1Π. Ρ. 3). ΤΟΥ 

τοοῖγϑα [Π8 πϑιὴθ Σύβοτα, ἔγοιη πανίηρ ὈΘΘἢ ΠΟΓΙΠΘΙΙΥ ἀϑθᾶ 848 Βορ- 
Ρᾶβίαγοϑ. 

2. Λευκίμνῃ. ΟΠ {818 Ῥγοιποπίογυ ῃ6 Οὐγουτόθϑηβ Πϑᾶ ογϑοίθαᾶ 8 

ἔτορὮν, δἴζου. {ποὶν ἢγβῦ θηραρθιηθηῦ ὑϊ ἢ (ῃ6 ΟοΥ μι ΐδη8 (1. 80. 8 1). 

Ζακυνβίων χίλιοι ὁπλῖται. ΑΒ ἴπ6 ΟὈΓΟΣΤΈΘΔΠΒ πγογο βαϊᾷ (1. 81. 

8. 2) ἴο μᾶνθ ξογιηθᾶ πὸ 8]}ῖδποθ τ Δην ατροίδη βύμύθ, [ΠΘΥῪ τηπϑῦ 

οἰἴμον βᾶνθ ἔουτηθα 8 Ἰθᾶστιθ τὶ ἐπ Ζϑουπίμίδηβ, αὖ [μ 6. βϑῖηθ {ἰτὴθ 

{πδῦ ΤΠΘΥ ΔΡΡ]ϊθα ἐο {π6 Αἰμθηΐδηβ, οὐ ἴῃ (18 δχύγθιϊτυ, [Π6 Ζϑογπίηῖ- 
85 ΟΔΙΩΘ ἰ0 {Π611 Π6ῚΡ τι που ΠΥ ΤΌΓΙΩΔ] ὑγθδίυ. 

8. ἦσαν... -παραβεβοηϑηκότες. ΤῊΘ οτγᾶον ἴ5: πολλοὶ δὲ καὶ (αἴξο) 
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τῶν βαρβάρων ἐν τῇ ἠπείρῳ παραβεβοηϑηκότες ἦσαν τοῖς Κορινϑίοις. 
ΒΪ5 βθοῖβ ἴο πᾶν Ὀ66ὴ βιιρσοβίθα Ὀγ {Π6 τηθπίϊοη οὗ {μ6 Ζβουηίηϊ- 

8}. ΘΌΧΊ ΠΥ 65, βίπμοθ 15 ΔΡΡΙΌΡ αὔθ Ρ]δοθ νου] Πᾶν ὈΘΘη ἴῃ [Π6 ΡΓ6- 

γίοιιβ ομαρίθυ. Τὴ δΡθαΡ Δ Π5 Το ἀθζΖυ ουβϑα δὖ ϑυθοία, ἃ ἀθβοῦῦ ρογῦ 
οὗ ΤΠοβργοίύϊα (οἴ, 1. ὅ0. ὃ 8), ἔγοπι Ὑγ βοῇ βοιὴθ ὑπῖπκ ὑπαὺ {Π6 1818 618 
τϑορὶγϑα {πο ΠΔΙη6. ταύτῃ, ἤι676, '. 6. ἴῃ {Π|8 Ρατῦ οὗ {π6 οοῃΐὶ- 

πρηΐ. ΜΎΏΠ]]οΥ τουηανκΒ (ΠΥ. 1. Ρ. 182) ὑπαῦ {πὸ βίγοπρ' δα οοπτ- 

ἀοτβ ομαῖη οὗἩ (ον Ια) ΘΟ]ΟμἾΘ5. 8]Οπρ ὑπ οοαβῦ, ἔουοθα ονθὴ {Π9 
ΒΑυθαγίδηβ. οὗἨ [Π6 ἰῃηΐθυϊοι", δα Θβρϑοῖ}]ν ἐπ0 Ερίγοίβ οὐ Τμϑβργοίϊα, 

το τηδ ἰδίῃ ἃ Ῥογρϑύθμαὶ οομποχίοη νυ ΟὐΥηθῃ. 

ΟΗΑΡΤΕ ΝΙΝ ΧΙΥΤΙΙΠΙΙ. 

ΤΗΘ ον απ. Πδυΐηρ βαϊ]ϑα ὈῪ πἰσὶ Τγοῦ ΟΠἰτηογίατη ἀπα ραΐ ὉΠ 6 ΠΊΒ 65 ἴῃ τοϑάϊμθθθ 

ἴογ Ὀδίι]6, αὐ ἄν οὗ (Δ ἀθβογυ ἴπΠ6 Οὐτουσέθδη Ποοῦ τηβκίπρ τονγαταβ Τῃθτη (δ 1): 88 

ΒΟΟΉ 88 {ῃ6 ἤδοίβ ἅΓΘ 566 ὈΥ͂ Θ80}} ΟΥΠΘΓ, ἘΠΘΥ ΤΌΤ ἴῃ 1116 οὔ Ὀδῖ]ο (88 2, 8). 

1. τριῶν ἡμερῶν σιτία, ργουϊδίογιϑ 707" ἐἢγ)66 ἀα 8. ϑοπιθ ὑμπῖπκ ὑπδῦ 

ἃ Οοηὐγαβύὺ ν]ἢ ὑΠ6 ΑὐΠΘηΐδπ5. 18. πού ἰη θη αοα, Ὑγ}Ὸὸ τηδᾶθ ΠῸ ΒΌ0Β 

ῬιΟν βίη. ΘΠ ὁπ {π6 ροϊηὺ οὗ ϑηραρσίὶπρ ἢ {Π6 ϑπθηγ. Ὁ, 
ΒΙοοτηξ, ἐπ] πηκ5 ὑΠαὺ ἰῦ νγὰβ ἄοπθ ΠοΓΘ οἢ ἐπ βιιρροβιτἴοῃ, ὑπαῦ 6π6 Οου- 

ΟΥ̓Δ η5 γου]α νούγοαῦ το Οὐγογτα ΟΥ̓ ΤιΘποΙ πο; ᾿π΄ γΒ 10 ἢ οᾶ80. ὑποὶν 

Ῥγονἰβίοηϑ σου] θ6 σΟΥῪ βου] θϑΌ]ο. ἀνήγοντο, ριιΐύ ἰο δα. 
018 νου, νυκτὸς 15 ἴο Ὀ6 [Δ Κοη. ὡς ἐπὶ ναυμαχίαν, “τοὐέν, γε ριι- 

2086 γ᾽ δαΐέϊ6.) ΒΊοοπῆ. ὅ66 Ν' οἡ 1. 196. ὃ ὅ. ἅμα ἕῳ ὈΘΙΟΠΡΒ 

ἴο καϑορῶσι δηᾷ ποῦ πλέοντες. μετεώρους, ον "ἔδε ἡγῆ 8εα, οὐέ αἵ 
86, ἰθ ΟρΡροβϑᾶ ἴο Ἰγὶπρ' αὖ ΔποΠοΥ ἴῃ {Π6 ΠΡ ΌΟΥ. 

ὥ, τὸ δεξιὸν κέρας γγὰβ ὕπΠ6 γΡοβὺ οἵ ΤΌΠΟΣ, τὸ δὲ ἄλλο, 580. 

μέρος. τέλη, αὐυϊβίοηϑ, 8η τα} 0Ή8. ὧν. «ον εἷς, ἐαοῖ ΟΥ᾽ πτολεν, 
(αἰ νΊβ 9 Π8) 956 47 ἐλ οοηυηιαγ 678 ἰφά. 

8. ἐτάξαντο, αὐγαη οί, ἐμοηιδοῖνο8 ἐγ. ο716)" 9 ϑατζέῖο. Κορινϑίοις. 

ΤΠ ἀδέϊνο 18. ΠΘΡῸ ΘΙ ρ] ον οα ΤΣ ὑπὸ δαπουηῖηδὶ ροηἰῖνο (5. ὃ 90. 1. δ) 

αἰΐου κέρας. ἴπ κέρας Κερκυραίων (ὃ 2 ΒΕΡΓ8Ὰ) ὑπ πιϑι8] οὔβθ Ὑν 88 Θ1- 

ΡΙογοᾶ, ξύμμαχοι. ΞΌΡΡΙΥ ἐτάξαντο ἔτοιὰ {π6 Ῥγθοθαϊηρ οἴδαβο. 

--- ὡς ἕκαστοι. ϑ΄οΟΙΠ0. ΒΌΡΡΙΥ ἔτυχον, Ὀαὺ ἴῦ 15 Ῥούξον νυ τ ΒΙοοτιηξ, 
ἴο ἀπαογβίδηα ἐτάξαντο, ἃ5 Τηογ6 Βα 016 το {π6 οοπίοχί, εὐώνυμον 

--κέρας ΔΒ 'π {Π18 ἰπϑίδῃοθ {πΠ6 τηοϑῦ ΠΟΠΟΥΌΪΘ Ῥοβύ, 88. Ὀθίηβ 

ΟΡΡοΒβρᾶ ο ἴῃς Αἰμθηΐδηβ. 



Π Όπαρ, ΧΙΙΧ. ΝΟΤΈΒ. 96] 

ΟΗΑΡΤΕῈΒ ΧΙΙΧ. 

ΑΥὐ δ βίγϑη βίσπαι ἐπ βθοίβ, συ τον ἀθα ἄροϊκβ, οοπηο ἰο 8 ἤθσοθ οηβαρθτηθηΐ, νυ ο ἢ 

ΤΟΒΘΠΊΡΙ68 8. 1[8η6- στη ταίμου ἤδη ἃ βθ8- ἔσῃ! (85 1,2); {π6. ομΐοῦ το]ϊαποθ Ὀοΐπρ μ]δοθᾶ 

ΟἿ ὈΓΔΥΘΓΥ, δῖπο6 {Π6 ΒΠ105. ὙὙΘΓΘ 80 ΟΪ056 ἰοσοί ΠΟΥ ἃ5. ἴο ΓΟ ΠΟΙ {Π6 ΠῚ πηοίϊο 1988 (ὃ 5): 

{π6 ΑΥΠοπΙ8η8 δὲ ἢτνβι δρβίαϊπ ὕγοτα Ὀδί16, θα βθοῖπρ ἔῃ 6 ΟὈΓΟΥΤΈΘΔΠ5 ΔΓ ῬΓΘΒΒΘΩ͂, ΘΟΙῺΘ 

ἴο {πο ῖν βδββίβίδηοθ δηἃ Κορ ἴΠ6 δποπὴν ἰπ ΟἤΘΟΚ (β 4); ἴῃ ΟὈΓΟΥΤ ΘΔ ΠΒ. 86. Ὑ]ἹΟΙΟΤΙΟΙΒ 

ΟΠ {πεῖν ον τνῖπα (8 δ); Ὀὰαΐ οπ {πεῖγ στὶσηξ, [μη ΟΟτΙ 8 Πη5. σαΐη 8 ἀροϊᾷρα δανδηΐδθθ 

(8 0); ροη ἰμῖ5 {Ππ|ὸ ΑΙΠΘηΪΔἢ8 Θησασ 6 ὙΥΔΓΙΩΪΥ ἴῃ ἴΠ6 ὈΔ016 (ξ 7). 

1. ἐπειδὴ τὰ σημεῖα ἑκατέροις ἤρϑη. ΔΛΙΠΟΙΑ οοπηρᾶγο8. 1. 68; ὙΠ. 

84: ὙΠ]. 9. τῷ. --- «παρεσκευασμένοι, λαυΐη δυόη ψ6ὲ ἐπ6ῖ) 5λ18 
ειοα οὐ τόνῳ τινιϑλ γεν, ἀοοογαϊτι ἐο {6 αποῖογξ ηναηηιθν. ϑομ8 

τοῖο {Π|85 ἴο π0 ϑαυὶριηθηΐβ οἵ {π6 βοϊαϊθυβ, θαῦ 85 ἔχοντες ΤΟΙΌΥΒ 

ΤΘΔΠῪ ἴο {Π6 5Π 105, ΔΈ ΠΟτΡ] σ ΔΤΩΤη Δ] ΟΔΠ]Υ ἕο {ΠῸ 8αΐίογ8, παρασκευα- 

σμένοι ταπδῦ ΡΒ τηϑᾶθ ἴο ΘΟ ΌΓΤΩ 0 1 ἴῃ 5686. 
3. καρτερά, 76γ66, οὐδέϊηαΐο. ΤῊ 5 ὑγογα ἰβ ἐο 6 τορθαύθα “1 οὐχ᾽ 

ὁμοίως, ἰπ {π6 56η56 οὗ τροἰἰ-γοτισ λέ οὐ τοοἰἰ-πιαϊηέαϊηοί, 

ἐο ὦ ᾿έψλον' (697,66, Ὠ1076. 

8. προσβάλλοιεν. ΤΠΘ ορίδίϊνο 18 ΠΘΡῸ ΘΠ Ρ]οΥ θα ἰο ΘΧΡΓ688 ἰηᾶθῇ- 

εἶΐθ ἔγθαθοποῦ : τολθη, ΟΥ, αϑ ογέοηυ αϑ ἐΐμδῃ γαγ γον ἡ οπὸ ἀποίλθν. 

Ἐξ ιϑδ7ς Ὁ 5... 5.217. 2; οὐ ῥᾳδίως ἀπελεύοντο, ἐλον τ06).6 ποῖ 
εαϑὲϊῳ βοεραγαΐοά. ὑπὸ 15 οδπ58], ογ) ἀὐοοοιγι οΥΣ ὃψ γϑαϑονν ο΄. 

πιστεύοντες, δεοώτι86 (566 Ν. οη 1. 9. ὃ 4) ἐλεν ἐγιιδέοα, οομία! 5. δ ποῦ 

ΤΘΆΒΟῚ ὙΓΠΥ [Π6. 5Π108 ὑγο γ0 ΒυΠογοα ἰοὺ τϑιηϑὶη ΔΙΟηΡΒΙ 46. Τύ νν}}} Ὀ6 

Β6Θ ἢ. ΠΟῪ ἴῃ προσβάλλοιεν ἃπα ἀπελεύοντο, {Π]Πρ5 δ΄ αὐὐγ! θτιΐθα το {π6 

ΟΥ̓ΘΎΤΘ, ὙΠΟ ῬΓΟΡΘΙΥ ὁ ὉΘ ΡΓΘαϊοαίρα ΟἿΪΥ οὗ {Π6 β)1ρ5: θαὺ ἴῃ 
πιστεύοντες 5 ΘΧΡΙΘΒΞΘα τ Πα οδῃ ΟὨ]Υ Ὀ6 5814 οὗ βθηςθηῦ ὈΘΙΠΡΒ. 

οἱ καταστάντες ἐμάχοντο, ““πιαϊηπέαϊπο ὦ ριιφσηώ βἰαξαγία." ἘΒΙοοτηΐ. 
ἡσυχαζουσῶν, ἰψίηρ 8{11 (Οἷ, 11. 84. ὃ 2), 1. 6. ῬοΓΓΟΥτηϊηρ᾽ ΠΟ Πϑι- 

ἰἴοδὶ ϑυοϊαίίΐομβ. 80. {86 ὅοῇῃο]. Ἰἰπίθγρτγοίβ : μὴ ναυμαχούντων. 
διέκπλοι. “Τὴ αὐδορζιι8 νγὰβ ἃ Ὀγθακίηρ ΤΠτοῸρῊ {Π6 ΘΏΘΙΩΥ Ἐ 11Π60, ἴπ 

οΥᾶθυ, ὈΥ ἃ τρια χη οὗὨ {Π6 γ6556], ἴο βῦυ[Κο {Π ΘΠΘΙῺΥ Β Βῃϊρ οὴ {Π9 
Βἰᾶθ οὐ' βίθι ἢ, ὙΠΟ 6 ἰῦ γγαϑ8 τηοϑῦ ἀθ ἔθ ποθ 658, 8Π4 80 ἰο βίηκ 10.) 8696 11. 

88. 89. ὙΠ]. 86. 10. Αὐποὶᾷ. ΤΗΪΐΒ ΠᾶΥ8] ΤΠΔ ΠΟ ΘΌνΤΘ 18. ΤΘΙη Υ ΚΘ α ὈΥ 
ΒΙοοτηξ, ἃ5. μανίησ ὈθΘὴ τουϊνοα Ὀγ Βοάπου, ΝοΊβοη, δπα οὐμθν πᾶγϑὶ] 
ΘΟΙΙπδπΠἄθυβ οὗ Βυϊζαϊη. ὙΠ βϑῖὴθ ΟὟ ϊο, ΤΠΟΤΘ ΘΟΙΤΘΟΙΥ {Π8Π 

ΑὙ ΠΟΙΩ͂, τηϑῖκο8 ὑπ ἀοβίρη οἵ {115 Ὀγθακίηρ ἐΠΡοῸρ ὑπ Θηθτην 5 11Π6, 
ἴο βϑραγαῖΐθ. οὔθ ραγὺ ἴγοιη {Π6 οὐμϑὺ (85 Ὑ76}} 88. ο αὐΐδοϊ 1 ἴῃ {Π9 
Τ68 7), δηα {πὰ5 το οαὖ 1 ἀρ ἴῃ ἀοία!]. ϑυμῷ, τοὐέδ, υϑδόοηιθηοθ 47 

βρὶγἱέ. ῥῶμῃ τοῖονβ ἴο δοαϊἧψ 8ἐγεησίῆ. 

4, οὖν, ἱ. 6. ἴῃ Θοῃθοαῦρθηρο οὗ {Π9 ἀφοϊβίοη οὗ {πὸ Πρῃὺ ἀοροπαϊηρ 

τὸ πλέον, 



968 ΝΟΤΕΞΒ. ἸΒοοκ 1. 

προπ Ὀγαΐο ἴοτοθ, Γαίου {π8π ὍΡΟΙ δας] βοΐθῃοθ. ταραχώδης, 

αἰδέι θά, αἰϑογἀογοά. ἐν ἧ, ανο"ίη τολιοῖ, ομσασουηθηῦ. τοῖς 

Κερκυραίοις ἀορομ 8. πΡΟῚ παραγιγνόμεναι. ἦρχον Πὲἃ5 αἱ ᾿Αττικαὶ 

νῆες (ΞΞ οἱ ᾿Αϑηναῖοι) ἴῸΓ 105 Βα ]θοί, δεδιότες οἱ στρατηγοί, ὙΓΠΪΟΙ 5 

δοηίαϊμοα 85. ἃ Ῥαῦῦ ὑπᾶον {ΠπῸ ρυϊποῖραὶ βαθγθοῦ (αἱ ᾿Αττικαὶ νῆες), 

τακίηρ ἴπ [Π6 βᾶπηθ γ  }Ὁ (ἦρχον) ἴῃ ταν, ΔΙ που ρς Ὁπ6 Ῥδυ οἴ ρ]6 15 

ΔΡΡΑΓΘΠΟΥ Ραῦ ἔοῦ ὅΠ6. νου. ὍΝ ΚἪ3518. Β..1; Βαίι. δ᾿ 165. Νεθι 

Με. ξ ὅθ5. Ν; Ο. 8 888. ὅ. Ῥορρο, ἱπ Πἷβ ποίθβ οἢ ὕπθ 80}0].. ΤΟΙ 5 

αῖθ ῈΚ. στρατηγοὶ ἱπιπη0 ΙΔ [6] το ἦρχον. 80 450 ἄοοβ ᾿Ιηαογῇ, ἴῃ 

ὙΠο56. δαϊίοη πὸ ρῬαπούπαιϊοη τηαυῖκς 18 ρ]δορα δον ἦρχον. 

πρόῤῥησιν. ΟἿ. 1. 46. ὃ 8. 

δ. ἐπόνει, τρα8 Ῥγαδδθα, 15. ΠΘΥΘ ΠΘΑΡΙΥ Θασϊναϊθηῦ ἰο ἐπιέζετο. 

σποράδας, 8οαΐίογοὦ ἴῃ {πὸ ἤρῖνε, ἀρΡΘ65 ὙΠ αὐτοὺς ((. 6. {π6 ΟοΥτῃϊ- 

815), ΔΙΓΠΟΌΡῚΝ 1ῦ ῬΥΟΡΘΙΥ ΤΘίου 5. ὕο {Π6 5Π105. μέχρι τοῦ στρατοπέ- 

δου Ὀορίη5 {π6 ϑροδοβὶβ, πᾷ ὑπϑυθίονο ἄοθϑ ποῦ Τθα 16, ἃ5 ΒΟΙῚΘ {Β1ηΚ, 

ἴο 6 φῥγθοθαρα ΒΥ {πὸ οοηπθοῦϊν καί. ἐπεκβάντες, αἰδοηιδαγ ἴῃς. 

-- - ἐρήμους (566 Ν. οἡ 1]. 4. ὃ 4.) --Ξ ἐπεὶ ἔρημοι ἦσαν. Κ. ὃ 24. 8. Ὁ. 

τὰ χρήματα, ἔλι6 δαφφαρδ. 

θ. ταύτῃ, ἰἱ. 6. οη π6 ΟοΥ μι μΐδη τἰβ]ῦ πνϊηρ:. οὖν (ἐΠι6}.) 15 ποῖ 

Βοτο ΠἸαύϊνϑ, ας ἀοποίθϑ {Π6 τϑβϑα]ῦ οὔ τ πᾶῦ Πὰ8 7πβῦ Ὀθθη βαὶά. 

οἱ Κορίνϑιοι- -ἡσσῶντό τε, Ἶ. 8. οἵ τε Κορίνϑιοι---ἡσσῶντο καί. «ΤΡδηΒ- 

Ῥοβίσπιηι οϑὺ τὲ βἰοαὺ βρθ. ῬΟΡΡο. ἐπὶ τῷ εὐωνύμῳ ἀΘῇῆη68 {Π0 

Ῥυθοθαϊηρ ἧ. τοῖς Κερκυραίοις Ἰἰγϊ 5 παρουσῶν, ΟΥ ῬΘΙΉΆΡΒ ΤΩΔΥ͂ 

θὰ βὰῦ ἴον {π6 Δαποιηϊη8} ρϑηϊενθ δου νεῶν. τῶν εἴκοσι νεῶν. 

ΤῊΘ ἃγ(ῖο]6 ἰβ θα ρ]ον θα, θθοαθβθ Του πο ἰ8 Π8ᾷ ὕο [Π6 βῃϊ 05. ΒΡοίκθῃ 

οὗ ἴῃ οἱ γὰρ. -.- «τρεψάμενοι (ὃ ὅ ΒΈΡΓΆ). ἀπὸ ἐλάσσονος πλήϑους, 

οὐὲ 97) α ἴο586ν" τυιηιδον. ΤῊ Οὐγουγέθδηβ. μ8α ΟὨΪΥ 110 581}8 (1. 47. 

ἃ 1) Ῥοβίᾶθϑ π6 ἴθπ Αὐπιοηΐδηῃ συ θβ5615, Ὑν 116 ἔπ ΟΟΥ ΠΕ ΒἴΔη5 μΒαᾷ 10 

Βῃΐὶρ5. (1. 40. ὃ 1). ἐκ τῆς διώξεως ἰ5Β ἴο Ὅ6 οοῃδίγιοίοθα ΔΓΟΥ 

παρουσῶν. ᾿ 

. μᾶλλον ὈΘΙοπρθ. ἰὼ ἀπροφασίστως, 1076 οροηῖῳ. ὥστε μὴ 

ἐμβάλλειν τινί, 7 οηι οἰανσέηρ τῳ 8]υἴρ8 τοὐέλ, ἐλ6 δγαξθη, ὑφαΐ; ; ἸϊςθυΆΠ]ν, 

80 αϑ ποΐ ο οἤαγσο, οἴο. ἘῸΓ μὴ νι [π6 ἱπβηϊενο, βοο. Ν. οἡ 1. 10. 

81. ἐμβάλλω 5 οἰῃρ!ογοα οὗ ἃ 5μῖρ, τ μῖο ἢ. [8118 ἀροπ ἃπούθον ἢ 

15 ἔμβολος. ὅθθ 1416}1] ἃπᾶ ϑοοῦί, ϑμμ ὑοϑθ. λαμπρῶς, οἶδα)", 

γιαγῖ ο8. ἔργου πᾶς εἴχετο, δ᾽) ὁπ ἰαϊὰ ἠοϊᾶ φ᾽ ἐλι6 1007}, 1. 6. 

ϑηρηρσοά ΠΘΑΡΟΪΥ ἴῃ [Π6. ῬΑ Έ16. ------ διεκέκριτο οὐδὲν ἔτι, ἐλι6)86 τοαϑ8 

πὸ ἴοπφον ἀπῷ αἰβεϊηποέλον, Ὀθύνγοι 086 ΟΟΡου Γθθη8. πα ΑὙΠΘΠΙΔΠΒ, 

. 6. ὄ10 οουἹᾶ ποῦ θὸ ἀοιϊουμιϊποᾶ ἔροσα ὑποὶν Ζθα] ἴῃ ὈΔΕ16, νον. μδᾶ 

οοῖὴθ ἴο ἀοίοηᾷ, ἀμ πνοὴ ἴοὸ οηραρο ἴῃ πο οἰ δηβῖνο. ----- ἐς τοῦτο 

ἀνάγκης, ἴο ἐἸιὶ8 ἄοργγοο 477 πιοροϑϑέέῳψ. ἸΚ. ὃ 304. Β. ὅ. Ὁ; Μύ, ὃ 841. 4; 

5. 8 181..1. 

᾿ 
τὴν 



σπαν. 1,] ΚΟΤΕΒ. Φ69 

ΘΈΑ ΡΊΞΕΙ 

ΤΊΘ Οὐτοστθδπ5 θοὶπα τουῦίοᾶ, [Π 6 Οὐτἰ πα ἴα Π5. 5] αι σΉ ΟΣ 411 σγμοπι ἐΠῸΥ ο8π ΤΘΔΟΝ, 8η{, 

τϊποὰὲ Καουΐηρ ἴδ, ΚΙ] βοῖηθ ούθῃ οὐ {ποῖ οὐ πὶ τηθη (8 1), ᾿ΠΑΒΠΊΌΟῊ 85 ἴῃ 80 οχίθηβῖνθ 

ΔΠ Θησασουηθηΐ, ἰδ γ88 ποῦ ΘΑΒΥ [0 ἀἰβογ παϊπαίθ Ὀθύνγθθη ἴΠ6 νἱοΐοτβ δῃᾷᾶ ἐπ6 γϑηααϊβθᾶ 

(8. 2); τπᾷ αἴἴογ ρυγβαΐπο ἔπθῖη ἴο {89 5ῆοτγθ, δποοθοᾶθα ἴπ Ὀγησίης ἱπίο ϑυθοία ὑπ 

ατοδίου ρατὲ οὐ π6 ὙΤΘΟΚΒ οὗὨ ὙΠποῚγ 5105 ἀπᾶ {Ππθὶγ β᾽ απ (δ 8); ὔϊθυ ὙΠ] {ΠΟΥ 541] οἂΐ 

ἴο τηδοῦ ἔπ Οοτοστώβηβ, τη, ΤΟ οί μου νει ἐποὶγ Αἰπθηΐδη 8}1Π168, ὑγοτθ δϑδίη Δάνϑποῖηρ, 

το εἶνϑ ἐπι ὈαίΈ16 (8 4); 85. ἴπ6 Ῥδίι]6 υγὰ8 ἀθοσῦ ἴο 06 φοιηπηθηοθᾶ, ἃ τοὶ ΠΟΓοθτηθηΐ ἡ 

οὗἨ ὑυγοπὶν Αἰ δπίδη 5} 105 ποᾶγϑ ἴῃ βίσῃΐ (8 ὅ). 

1. τὰ σκάφη... -ἀναδούμενοι (οἵ, 11. 90. ὃ 6), “ἰά πού ἑαῖο ἔπι ἴοι 

ἐλ ἤιιῖϊ5 ; ἸιλογαΠ]ν, λαι 9}, Ἰαϑμίπρ ἐο ἐλόηι. ΤΊΘ ὕνσο ΘΧΡ ΓΘ ΒΟ Π85 

ΠΊΔΥ ΔΙ γᾶν β Ὅ6. ὑγαηβαἰθα ἃ8. ὁΠ6 ϑγορᾶ. Νοίϊοθ {Π6 πϑ80 οὗ τὰ σκάφη 

τῶν νεῶν, ΠἸ[6ΓΆΠΠΥ, ἐλ6 ἐῤοτιγῆ, οΥ ἐπι 977 ἐι6 ε]νΐμ8, '. 6. ἐ]ι6 Πκιῖ15, ὙΠ8 

Βῃον5. {Ποῖ} αἸβαὉ]6α οοπαϊ!]οη. ἃς καταδύσειαν, τοὐο, ἐλον ηυϊσἠύ 

λαρρον ἐο λαῦο αἀϊδαδιοά. Τὺ ἰβ νΟΥῪ ονυϊαθπῦ ἰπαὺ καταδύω ἄο68. ποῦ 

ἤθῖῸ πηρθδῃ ἕο βη}; ἐο ἐ}ι6 δοξέοηυ, ἴον ον σου] ἃ 5}}10 ἴῃ 0Π15 Θο πα το πὶ 
θ6 ἰονγεᾶ οὔ Νοῖ 15 {πὸ ἱπίογργοίδιίοη, τολέο, ἐλον ηυϊσλξ ᾿αῦο ϑιιγυῖ; 

1 πον παᾶ οἤόβοη (0. ξξ ὅ14. 2; δ15. Οὗ8.), ἀρροβίτθ, ἴοσ ὑγηὸ σγοσ]α 

ἐπὶηκ οὗ βιοῃ ἃπ Θχργοββϑίοπ δ5, ἐλοῃ αἰα ποΐ οι 907) ἐδι6 υοϑϑοῖβ τοὐϊοῆ, 

ἐμόν οοτα ἤν 8ιιγυΐ ᾿ῦ ΤΠῸῪ Ῥ]θαβθά ὃ 1 οοποι, {που ϑίουθ, τυ ἢ [Π 059 
ΘΟΠαΠθηζαίουβ, ὙΠῸ ἴα Κα καταδύειν ναῦν ἷ'π [Π6 560η86 οὗ ἴο πιαΐλό ὦ 8Π1} 

«οαἰογ-Ἰογφεα, 50. {Ππὖ 10 58.411 ΔρΡθδι ἴῃ ραγῦ Δῦονθ νγαΐθυ. Ιῃ Ἡθροδού. 

ὙΠ1|. 90. 1Ὁ ΔΡΡθδγβ, ὑπδῦ {πΠ6 οὔϑὺγ οὗ ἃ 5810 ὑππ|8 Ῥαυ 8}}Υ ΒΌΠΙΚ, Ὑγ6 16 

ΔΌΪΟ ἰο {πγονν {πον ἀαγίβ τυ ἢ βασι οἴἴδοί, ἃ5. ΠΠΑΠῪ το οαρύπσο {Π6 
ΠΡ πυβῖοἢ Πδᾶ {ῃπ5 αἰ 164 {Πθὴ. ΟΌΘ]1οΣ τ ίουβ ἴο {Π6 Ὀα]8 οὗ 
Ατρίπαβο (Χϑη. ἩδΊ]οη. 1. 6. ὃ 86), ΠΘτο ὑπ6 ΑὐΠΘηΐδ ἢ ΘΟΙΩΠΠΔΠΑΒΙΒ, 

αἴτοι. π δοίϊοπ, Ῥγοροβθ πλεῖν ἐπὶ τᾶς καταδεδυκυῖας ναῦς καὶ τοὺς ἐπ᾽ 
αὐτῶν ἀνθρώπους. ο τηϊσῃὺ Πᾶν οὀχρθοίθα ὧν ἱπβίθδα οἵ ἃς (ὃ. 
8 171. 1), θαΐ βοιηοίϊπηθβ {πὸ Αὐϊο5 ποριθοίθα {Π158 Κη οὗ δἰὐὐγδοίϊοη. 

ΟἿ᾽ 1615 Κἄμπη. ὃ 899. Οὐ8. ὅ. Τῆθ ορίαἰίνθ βϑπογΆ] ]Υ ἀἰβρθηβο5 τ ἢ 
ἂν ἴπ Τοϊαίϊνο βθηΐθποθβ, Ποῦ {π6 ἀπίθοραθηῦ 8 ἱπᾶθῆπίίθ. ΟἿ, 5. 

8. 917. 2; Κ. ἐ 888. 4. 
(τοἤοχὶνθ) πρὸς τοὺς ἀνθρώπους διεκπλέοντες φονεύειν μᾶλλον ἢ ζωγρεῖν, 

80. αὐτούς. ὙΠῸ ἱπβηϊῖνγοβ ἀθποίθ ἐμΠ6 ρα ΡοΟΒΘ οὐ οὐή]θοῦ οἵ διεκπλέ- 

οντες, ἃ58 ἰΠουΡῊ (ΠΟΥ σγογ6 ριθοθαρᾷ Ὀγ ὥστε (8. ὃ 2238). Μαιηϊῳ 

(ἢ ὅ82. 6) πηαῖκο5 ὕπθηὶ Θροχορθίϊοαὶ οἵ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ἐτράποντο, 

Ῥαὺ ἰπ οἰδίπρ [Π6 ρΡαββᾶσο, ῃ6 μᾶϑ βύγδησοι Υ οὐηϊ 6 διεκπλέοντες, δΠ 

ΟΥΤΟΥ ὙΠ] Οἢ. ῬΟΡΡΟ (βαρρὶ. Δαπού. Ρ. 129) βαγ 8 ῃθ Πδ5 ΠΟῪ οογγθοίθα. 

ΘΌΘΙΙδΣ οἰΐοβ εἷπὶ Δρργουϊηρῖν, Ὀαῦ (Π6 ρΡοβίθϊοη οὗ διεκπλέοντες ΟἸΘΑΙΥ 

πρὸς δὲ τοὺς κι τ. Χ. Οὐοπδίγαοῦ : ἐτράποντο 
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ΤΙ Κ8 ἴὉ 85. {π0 ποτ, τυ] {ΠῸ ᾿πΠπηἰἶνο8 ἅτ ἀοβισηθα ἴο [Ὁ]]ΟΥΤ, 
ΤΊιΘ 56 η856, ΠΟΎΥΟΥΘΙ,, 15 ποῦ τηϑύθ 8} Ομδησοα ὈΥ ΜΔ Γἰοο 5. Ἰηύουρτθ- 
ἰαίϊοη. ------ φίλους 15 {π6 οὈ]θοῦ οὗ ἔκτεινον, ἃ πα γεΐουβ τὸ {ΠπῸ Μορα- 
ΤΌΔη5 8Π4 ΑταὈγδοϊοίβ. οἡ ὕπο τὶρηῦ υνϊηρ, Πὸ Πα Ὀθθη τγογβίθα ΒΥ 

{πη ΟὈΓΟ Δ Π5, ΔΠα ὙΠῸ ὙγΟΓΟῸ ΠΟΥ Ποδίϊηρ ἀροῦ ἴῃ {Πποῖν αἰβα ] θα 
ΒΗ 105, ΟΥ̓ ΟΝ Πταρτηθηΐβ οὗ ΒΟ} ἃ5. Ὠϑα Ὅθθη βῃαδίίοσθα ἴο ρίβοοβ. ---- --- 
ἀγνοοῦντες, ἐδγοτιγῆ, ἱγπογαηοθ. 85. ὃ 295. 8. 

ῶ. γὰρ ᾿ἰπίτοάπορ5 {Π6. οαπβθ οὗ {Ππ6 ἱρπογᾶποο ᾿πβῦ βΒροόῖθὴ οἵ, ----- 

ἐπὶ πολὺ τῆς θαλάσσης ἐπεχουσῶν. ϑὅθ0. Ν. οἡ 1. 28. ὃ 8. οὐ 
ῥᾳδίως τὴν διάγνωσιν ἐποιοῦντο, Ποῃ ἠλαίδ τΐ πο θαδῃ ἰο ἀφοϊαᾶυ; 110- 

ΘΙΆΠγ, ἡιαῦο ἐλ ἀφοϊάίη τιοΐ δαϑῃ. γὰρ αἴϊον ναυμαχία 15 γὰρ δοτ- 
)ὲἰνηναγυϊβ τς ἃ ἢῸ σνοηᾶθι, 70) ἐλη18 δας]. « Τὰ 501} ἃ 86 γὰρ 

ΤΠΔΥ Ὀ6 ΤΟΠοΡοα, ὁπμαφοί, ἐγ. Ἕλλησι πρὸς Ἕλληνας, 707' 
Ογοοΐβ ἀασαϊηϑέ Ογοολδ. Ιῃὰ {Π|Ὸ νγὰν νὰ {πὸ Ῥοιβίδηβ, συθαίθι" ἢροίβ 

μδα δηραρϑα, θαῦ πόνοι Ὀθίονο 1η {Π|6 ᾿πίθ ΓΔ] ὑγὰγ5 οὐ ἅγθοοθ Ἕλλησε 
ἴθ ἴο 6 τοίουγρα ἰοὸ Μί. ὃ 588. α, ὑγσῆογο ᾿ῦ 15 βαϊᾷ {ῃαῦ ἐπ ἀαίνο 8 

οὔθ. Ραΐ, Θβρθοΐ Πν τυ] ὡς, ἴῃ οΥάου ἴο Βῃον {πε ἃ ῬΡΙΟΡΟΒ [0 18 

αἰ τπθα ἃ5 ἔστιθ, μοῦ σΘηΘΡΆ ΠΥ, Ὀαῦ ἴῃ Γοβροοῦ ἴο ἃ οϑυξαϊη ρούβοη. ΟἿ, 
Κ. 8 284. 8. (10); 55. 8 301. 4. μεγίστη δή, 7» ἐλ6 σγοαϊοβέ, δοη- 
7εεοαϊν ἐλι6 πιοϑδὲ ὀοπδίαοραὔία. τῶν πρὸ ἑαυτῆς. ΑἰοΥγ αν 5 

{μθγὸ Ὑγο 6 ἸΆΓΡΘΙ 56 8- Πρ] 8, ΘΒ ΟἾΔ} ἴῃ {πὸ ΚΙ ΟΙΠπ δΧΡΘα τοι. 

8. τῶν πλείστων. ΤΠ6. ΞΐοΠο]. ΒΌΡΡ]165 σωμάτων, οη΄ Π6 φΤΟΠΠΩ͂, 

{παῦ βοπλθ οὗ {πὸ Ῥοαϊοϑ σσοῦθ αἀτίνθηῃ ὈΥ {Π9 νυἱπᾷ ἰο Οογουγα (οἷ, 1. δ4. 

1). Βαυὺ γνγου]Ἱᾶ πού {15 ΔΡΡΙῪ αἷβο ἴο ναυάγια ἕ τὰ Σύβοτα. 866 

Ν. οἡ 1. 47. ὃ8. Τῦ 15 σσουίῃνυ οὗ ποίρ, {παῦ {πΠ6 ρΡουῦ οἵ {Ππ|8 πϑιὴθ 
ΔΙΎΤΑΥ5 ὑδῖκοα. ὕΠπ6 ΔΡΌΪΟ10, Ὑν 116 0Π|6 15] Πα 5 τηθηςὶοποά ἴῃ 1. 47. ὃ 1. δι 
αἴνγαγβ Τοαπα υυϊποὰὺῦ 10, ΒΙοομγέ, οοηϊθούαγοθ ἔροτη {Π18, {παῦ" 1η6 
15] Π 45. Το0 }Κ {πον πϑιηθ ΤΡΌμὶ {Π|6 ΡοΓί. οἷ, τοὔέλον. ἔρημος, 
'. 6. οἴτμου τ πα πὸ ἴοννη, οἱ ᾿ἴ 50, 1ὖ νγὰβ ἀθβουίρα οὔ 115 ἹπΗδΟϊ ϑηΐβ. 

4. τοῦτο Τοῖθυβ ὕδῸΚ ἴο {π6 οοἸ]θοίϊοη οἵ {π6 5ῃϊ105 δῃηᾷ {π6 θοαϊθ5 

οὔ {Π6 5]αΐη. ὅσαι ἦσαν λοιπαί. ῬΟΡΡΟ ἃπᾷ οΟἴΠοΥ5. τσ ΠΥ τϑίϑι" 

{μῖ5 το {π6 ἴρῃη βῃϊρβ, συ οἢ πα ποὺ θθθὴ Ὀγουρηῦ ἰηΐο δοίϊομ, 85 ὕΠ6Ὺ 

πᾷ 120 5ῃ1ρ5 (οἷ. 1. 25. ὃ 4), θαῦ 5416 οὐ 1 ΟὨΪῪ 110 οὗ {πθιὴ (εἴ 

Ι. 47. ὃ 1). 
ὅ. ἤδη δὲ ἦν ὀψὲ---καὶ (Ξ-Ξ ὅτε) οἱ Κορίνϑιοι, ἐέ τοα8 ἤοῖο φούξζης ἰαΐό 

ὧν ἔλθ ἀαῃ-ττιοῆθη, ἐλ6 (ον ίαηϑ. καὶ... «ἐκρούοντο 18. τηϑο ΠΟΙ ἃ 
ο0- ογαϊπαίθ βοπίθηοο ὙΥ 10} 0μ6 ρῥγθοθαϊηρ οπηθ, ΔΙ ΠΟΌΡ ᾿ῦ 158. ῬΓΟΡΟΙΥ 

8π Δαν ου 8] βοηΐθηοο οὗ ἐπ. ΟἿ, Κ. ξὲ 819. ΚΗ. ὃ; 8587. .1. 
παιώνιστος. ὙΠΟ β6Π0]. τϑυιαν 5 οἢ. {Π18 Ῥαββαρο, {παὖ {Π0 αὙΘοὶςθ βὰς 
ὕνγο ῬΏδηΒ, οὔθ Ὀθίογο [Πι6 ὈΔΌΠῸ ο Μαγβ, ὑπ6 οὐμθι ἴοι ἴέ, ἴο ΔΡΟ]]ο. 
βοπιθ ΤΆ 6 {π6 ρέθαπ ἴο πᾶν ὈΘΘη ΟΠΪΥ ἃ Βῃοπί, δηᾷ οἷΐο 1 ὅδτη. 17: 

12, “πᾷ βῃουίθα ἴῸν ὑπὸ Ὀα 016." Βαῦ ἴῃ ὑπὸ Τἰϊπο οὗ ΤΊ αἰ 465, {Π|5 

᾽ 

επε- 



Οπλρ, 11. ΝΟΊΤΕΒ. 2711 

ὙΓΆΓ-ΒΟΠΡ᾽ Ὑγ88 ΒΟΠΊΘΙΠΪΠρ ΠΟΤ ἔΠ8η 8. Ὀδι.]6-8 που. ΟἿ, Χοη. ΑΠΔὉ. 
Ι. 8. δ8 17, 18, ΘΟ {Π|6 Ρεθδῃ τγαβ ἢγβὺ βιπρ, δηα [ῃ6Π, 835 {Π6Ὺ 
ΤΌΒΗΘα ἴο ὈαίΈ]16, ΠΟῪ ταϊβοα {Π6 βΒῃοαῦ ἐλελεῦ. ΤῊ6 ὑγὶατηρ 8] ρα 

ΔΡΙΘΙ νἹοίοΥῪ 18 βαϊᾶ ἴο ἤδνθ δγίβθη ἔγομα {π6 ἔμοί, {παῦ ΑΡΟ]]Ο βϑηρ 1ὑ 
αἰθου. ἢἷ5. υἱούουυ οὐοῦ {πΠ6 Ῥυίΐδη ἀτγαροπ. ὡς ἐς ἐπίπλουν, 17, 
07.167" 70. ἐδ οπηϑοί. καὶ Ὀθίοτο οἱ Κορίνϑιοι, ῖΒ ο Ὀ6 ἐγαπβὶαἰθᾶ 

{κ {Π8 Ῥγθοθάϊηρ καί. ------- πρύμναν ἐκρούοντο, γοιοοα, 8:677., Χυγοηλοϑέ, 

ἷ, 6. νει Πποῦῦ ἐγ ΠΙηρ [Π0 ῬΙΟΥΥ ΑΥΤΔΥ ἔγουα (Π6 Θπθιην, ΠΟΥ ΡῈ]]6α Ῥ8οΚ- 
Ὑγαγαβ. ἐπί, εἰς, ΟΥ πρὸς 8 ἴο θ6 ΒΡ] 16 τ] πρύμναν. ὀλίγαι 
ἀμύνειν, οι ἐο αὐ --: ἴοο ἔδυ ἕο γοηᾶοι οἱποϊοης αβϑιβϑίαποθ. ΕῸΓΣ 1Π6 

οοηϑίσπούίομ, οἵ, Κι. ξδ 806. ο.; 841. 8, ἃ; ΜΙ. 8 448. 1. "; 5. 8 299. 6. 

ΘΕΆ ΡΠ Τ: 

ὙΤῊῸ ΟοΥπ ΠἴΔ 8 δὲ βού οὐ πὸ Αἰ Πμθηΐδη σοὶ Πογοθιπθπέ ΒΊΟΥ τοίγοδέ (8 1): ἴη9 Οὐτουτῶ» 

ἈΠ5 8150 ΓΘΕΪΓΘ 85 1 νγὰ8 στουνῖηβ ἀατκ (δ 2); {Π6 ὈΔΓ16 Ῥοΐπρ' ὑΠπ|5 ἰουπϊπαίθᾶ, ἐπΠ6 Αἰπ6- 

πίδη ἤρθί ΠΟΙ 48. ον. 15 ΘΟΌΓΒ6 ἴο {Π|0Ὸ ΟΟτουτίθδη βίαίίοη (ξ8 8, 4); αὖ τ ΒΙοἢ. ῬΙαθο ἰδ ΘΟ 68 
ἴο Δποθοῦ (ξ δ). 

1, προϊδόντες, 8εοῖη 77),8{, 1. 6. ὈοίοΓΘ [π6 ΟὈΓουδηΒ σοῦ β'σῃῦ οὗ 

ἴμθηη. ὑποτοπήσαντες... «πλείους, διιϑροούξίηρ ἐδαΐ λον τ06786. 7γὸηι 

«Αἰλόηϑ, απ 1067.6 ὩΊΟΥ͂Θ γι τυιίηιῦθ) ἐθαην ἐλϑῃ δωῖοσ. ὙσγΟ οἰδιιβθθ 8.6 

ΠΘΓῸ ΘΟΙΙΠΘα ἴῃ οηΘ: δι ϑμρεοούζη ἐπαΐ πού 8 πιατ α8 ἐδιον 8αιο, διέ 
1076 (ἰ. 6. ΤῆοΓ6 ὕΠ8η ΠΟΥ 58}07} 10676 770ην Αἐβθη8. 

2. Κερκυραίοις 5 {π6 ἀαἰΐνο οὗ {πὸ ἀρθηΐ ψγ] ἑωρῶντο. 8. ὃ 306. 
4. ἐπέπλεον... «ἀφανοῦς, 70. ἐΐδῃ βαϊϊοα (ΘΟ ἃ5 το Ὀ6) π1076 6ο01.- 

ἐοαϊοα ἴλοτα {π6 Οὐτγουγεθαπβ. ὙΠῸ 5000]. 5805 {πδῦ {π|8 Βθοῦ οϑιηθ τῷ 

ῬοΙηα {πον ῬΔοΚ5, θα 85 Ὀοίῃ ἢθοίβ μδᾷ αβῦ Ἰϑῦῃ. {ποῖὶν τοβρϑοίϊνο 

Ῥογίβ, ΒΈΟἢ. 8ῃ ΔΡΡΙΌΘΔΟΝ οὗ {πὸ Αὐποπΐδη 5ῃ108 οου]α ποῦ γγ8}1 βκ 

Ῥίαοθ. Μιυοτνα βαγ8 {παῦ {Π|6} σσοῦο ἀΟῸΡ] Πρ ἃ Ποαα]απηα. 1 {πῸ 
βασροβίϊο. οἵ Β]οοιηΐ,, ὑπμαῦ ΠΟΥ στοῦο Βα] ηρ ἀρ ἴῃ ἤδηκ οὗ {π6 Οου- 
1188. ἐξαύμαζον. . . .«κρουομένους, ἑδεψ τροπαογοά, αὐ ἐλ6 Οογ- 

ἐπέμίαηβ ρει ϑαοξισαγα8 (σοΘ Ν. οἡ 1. δ0. 8 δ); πού, ἐλεγ τοοπαογοά 

ἐμαΐ ἐΐι6 (ὐογηγυ απ ρει ]οα δαοξιραγα8. ΟἿ, 915 Καμη. 8 496. Οὖ5. 8. 

πρίν, αἰὐιξϊϊ, νῆες ἐκεῖναι ἐπιπλέουσι, ἐΐ6᾽6 αΥὸ 8ἢ,1}8 ψοηα6)" 

(ἐκεῖναι. Κ΄. ὃ 808. 2: 5. 8 108. Ν' 2) βαὐϊύη ἐοιραγα8 ᾿ἰ8. ὅτι ὙΥΒΊΟΝ 

ῬΓΘΟΘΑ͂Θ85 15. ποῦ ἴο ὈΘ {Γϑηβ] αἴθ, ἃ5. [Π6 ὑγο 8 ΒΡΌΚΟΙ ἃΓ6 αποίρα τ] ἢ- 

οὐαὖῦ οἴδηρσο. ΟΥ̓ 5. ὃ 218.1. καί, αἶϑο, ἱ. 6. 'π 16. ΒΔ1Π16. ΠΊΔΉΠΘΙ" 

Υῖ ἴΠ6 ΟΟΥΙ π  Ἶ818. ξυνεσκόταζε γὰρ ἤδη. ΤῊΘ πιϑῖη ΤΘΆΒΟΙ 

ὙὮΥ [Π6 ΟὈΥΟΥ ΘΔ Π5 Το ΓΘ, νγὰ8. ποῦ Ὀθοαιβο {Π6 0 {πουρῃῦ ὑπαῦ ἐπ 9 
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ΔΡΡτόδοῃΐηρ Βθοί τγᾶβ ἃ μοβῦϊ]θ ομθ, Ὀπῦ ῬΘοδτ56 1Ὁ ὑγἃ8 ΤΟΥ ηρ; ἀΑΥΚ 
(ξυνεσκόταζε τιϑοα ἱτηρο ΟΠ 810). ΤῊΪΒ 15. τορυθβθηΐθα Ὁ γὰρ οατιβαῖ. 
----- τὴν διάλυσιν ἴο ὕπΠ6 Ὀαύ]6 ; ποῦ ἴο ΤΟΥ Πρ βου ΤΟ δῦ ἃ8 Β0Π16 

ΒΌΡΡΟΒΘ. 
8. ἡ ναυμαχία ἐτελεύτα ἐς νύκτα 18 ὈΥ͂ ῬΓΦΟΘΠΔΠ5 ΘΟΠΒύΓΟὗΪΟ [ῸΓ, 

ἐδ Πρῆέ οναοα, παυΐηρ ἰαβέοα, εὐ} τυἱφλέ. ὅ9ο Ν' οἡ 1. 18. ὃ 2. 
4. τοῖς Κερκυραίοις Ἰἰμηϊΐ5 στρατόπεδον ἃ5 8Π ΔαποτΙηΪΠ8] σϑηϊἶνθ. 

στρατοπεδευομένοις, α8ϑ ἔΐδῃ 10676 ἐποαπιρίηι, (ΞΘ. Ν. οὐ 1. 40. 

8 ὅδ). ΤΠδ ῬΡδυίοῖρ]θ ἀθποίθβ {ἴπθ. ὅθ Ν. οἡ 1. 18. ὃ 6. --α Αν- 

δοκίδης. Απαοοίαθθ νγὰ8 οπθ οἵ [86 ἔθπ Αἰϊο ογδίουβ, ὑγμοβθ ὙΤΟΓΪΚΒ 

ὙγοΓ6 οοηίαϊηθα ἴῃ {πΠ6 ΑἸοχϑηαγιηθ οᾶποη. ἈΑ8. β'οῃπΖ τϑιηδ ΚΒ 

(ϑιμῖυ 5. ΠΙοῦ. αν. δπᾷ Ἔοιη. Βίορ. ἀθᾷ ΜΥΌΠΟΙ. 1. Ρ. 168), πὸ μὰ. πὸ 

ο]αῖτα ἤο {Π6 δϑδύθθπι οἵ ροβίογιγ, δἰ 6} 85. ἃ Τῇ8ῃ ΟἹ᾽ 85. ἃ οἰτΊΖθη. 

τῶν νεκρῶν καὶ ναυαγίων οἵ {Π1|ὸὺ (ΟΤΟΥ ΓΔΒ. 
ὅ. ἔγνωσαν ἐμαῦὺ ΤΠΘΥ τνϑῦ6 Αὐμθηΐδη 5Π108. ----- ὡρμίσαντο (σαηιθ 

ἔο ἀπολο) τοῖουβ ἴο π ΑἸΠΘηΐδη 5Π8108. 

ΘΗ ΡΤ ὭΤΙΊΙ: 

Οπ {πο ἅδν ΦΟ]]ονγίπα, ἔπ 6 ΟΌΓΟΥ τεθαπ5 πᾶ Αἰ ΠΟΠἴ4η5 5411 το ἐπ Οὐυ πίἴδη βίοι δηὰᾶ ἴῃ 

ἴπτη ΟΥ̓ ῸΓ ὈδΕ]6 (δ 1): θυ} 1η6 Οοτ ι Πΐ8η8 8316 πη ησ’ ἕο ΠδΖαιΓ ἈΠοΟΐΠΟΥ ΘΗ πο τηοπὶ 

(8. 2): δῃᾷ δζγϑ βοϊ οἰζουβ ἕο σϑίασῃ μοπιθ, [Ὠτουσἢ ἔραγ οὗ Ὀεΐῃρ' τηο] βία Ὀγ {πὸ Αἰμποπὶ 

818 (8 8). ς 

1. πλώϊμοι, 8θα-ιρογίδῃ. Μδην οὗ {πΠ6 βῃϊρ8 σγοῦθ ἀἰβϑὈ]ϑα ἴῃ 1Π6 

ῬΓΘοραϊπρ Θηραρθιηθηῦ. ἐν τοῖς Συβότοις. ΤῊΘ 50}0)]. δα 5 τοῖς 

τῆς ἡπείρου, ἃ5. ὉΠΟΌρΡΊ ὕΠ6ΓΘ ΘΓ ἃ ροῦῦ οὗ {Π6 βαῖηθ ἤϑιηθ ἴῃ {Ππθ 

ἰβϊαηᾶβ. ΤῊΪΒ τᾶβ ΔΠ ὈΠΗΘΟΘΒΒΑΓΥ ΘΧΡΙ ἀμ δίίοη, ᾿παϑηι πο 8458. {ΠΗ [0]- 
ΝΆ ε Ἰονῖηρ οἴδιβθ, ἐν ᾧ οἱ Κορίνϑιοι ὥρμουν, ΒΕ ΠΟΙ ΘΕ] ἀθῆπο8 ἴΌ. 

2. μὲν ἴῃ τὰς μὲν ναῦς 4065 ποῦ τορι", 85 Β0Π16 ΒΊΡΡΟΒΟ, ἴ0 δὲ ἴῃ τοῦ 

δὲ οἴκαδε (δ 8 Ἰηῦνα), Ὀὰὺ 15 Ῥαῦ 85. ὑπουρὴ ᾿Ὁ δα Ὀθοη πυϊτθη τὰς μὲν 

ναῦς ἦραν, ἡσύχαζον δέ, ΟΥ καίπερ τὰς ναῦς ἄραντες ἀπὸ τῆς γῆς. 

ΒΙοοτηἶ, τομθιβ τὰς μὲν ναῦς ἄραντες ἀπὸ τῆς γῆς, Πεαυΐηᾳ {δ6 8,18 
ἥγοην ἐμ6 Ἰαπᾶ, ἱ. 6. Ἰλὰ πο ηρ {Π0 5}108, Ὑν μΙῸ ἢ. ὑγΓΘ ἸΒΌΔΙΥ ἀγα 

ἈΘΠοΤΘ. [{ 1β ἃ πιδίζου οἵ ἀουθί, πονγον θυ, τ μοῦμου [Π6 58 1085, δῦ {ῃ9 

Ἰαΐο Ββοι αὖ νυ ΒῸ ἢ} {ΠΥ οδιηθ ἴο Ρουΐ, ὑγοῦθ ἀγανγῃ ΠΡ οπ {Π6 ἸΔηᾶ, 

Δη 1 {που ου Ῥγοίοι. {Π6 Ἰητογργοίαθίοι : ριεέξίη οὕ οηι ἰαπά, σοῖ- 

ἐΐηρ {76 “θὲ «ἰγιάφν" εαἱϊ (οἵ. 1. 39. ὃ. 1), ἀπὸ τῆς γῆς τοίογγηρ ΓΑίΠ ον 

ἴο 186 ἔδοί, {παὺ {Π|6 5}}}058 ὑνοθ πθ6α} 5Πο 6, ὑμδη προη {116 Ἰαπᾷ. ------ 
ναυμαχίας. ἀθρΡοΠ45. ο ἄρχειν. ἑκόντες, 47 ἐλιοῖγ" οἴογν ἀδοογ. 

ὁρῶντες (ἀοποίίηρ οδιι8θ, 560 Ν, οἡ 1, 9. ὃ 4) προσγεγενημένας τε ναῦς 
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Ξε ὁρῶντες ὅτι τε νῆες προσεγεγένηντο. ΤΠΘ ΡΟ ρ]6. ἰοῦ οοτίδϊῃ 
ΘΙ 15. ἴο Ὀ6 ΓΟ ΠαΘΡΘα γα ΠΠΠΥ ὍΥ ἃ βπῖΐθ νοῦ ργθοθᾶθα ὉΥ ὅτι. 
Οὗ, Κ, 8.810. 4. ἃ: 5. ὃ. 995. 2. ἐκ τῶν ᾿Αϑηνῶν. ΗδδΟΚ δαάορίβ 

᾿Αϑηναίων, ὙὙΒΙΟΙ 5 {Π6 τϑαᾶΐπο οὔ {Π6 τηϑ]ουν οἵ {πΠ6 ΜΗ͂Ξ. ΟΕ 
Μι. ὃ 429. 2. πολλά, ἴῃ ΘΟΠΒΘ]ΌΊΘΠΟΘ οὗ {πΠ6 ροβίψϊοπ οἵ {116 
Δ 1ο]6 (Κ. ὃ 2456. 8. Ὁ), 15 ὅο 6. ακοη ἴῃ ἐπ6 φγραϊοαίνθ 56 π86 Ὑγ 0} 

ἄπορα, αἰ οιιζέϊοα, ἔπ, στοαί αϑιγιάαγιεο. Κ. ὃ 9346. 8. ο. 
Ἢ σῶν Ἰἰπηϊ 5 φυλακῆς, πᾷ ἰ5 [Π6 απίδοοᾶοηί οὗ οὔς. ἐπισκευὴν οὐκ 

οὖσαν Βῃου]α Πᾶν ῬΘθη ἐπισκευῆς οὐκ οὔσης, ἴο ΘΟΥΤΟΒΡΟΠα ἰο {Π6 

ΘΟΠΒίΓαοὐΙοη οὗ {ῃΠ6 Ῥγθοθαϊηρ οδαβο, θαὉ ὈΥ ἃ ναγὶθα βυπίαχ ὁρῶντες 

18. τορθαίθα ἔγομι ὑπ ογοσοίηρ οοπίθχύ. ἐπισκευὴν 15 ΤεΠοϊοπααγιίηι 
σιαυύιην, ἐορίαηι, ηιαξονἑαῖα 707 τεραϊνης ἐλ» 8ἢἴρ8. 

8. τοῦ δὲ οἴκαδε πλοῦ ἀΘρ6η65 ὁ. διεσκόπουν, 85 ῃ6 οὈ͵οοῦ ἀϑουῦὺ 

ὙΠΟ ἐποὶνγ ὑπουρη 8 σοῦ οοοιρίθα (Κ. 8 274. 1. 0). ΤῊΪΒ τϑϊαίϊοη 15 

οἴζθη ἀθποίοθα ὈΥῚ περὶ νυ ἢ {Π6 σϑηϊνο. ΟἿ, ΜΈ, ὃ ὅ89. ὅπη (γν 

τολαέ τοαρ) κομισϑήσονται ἀρῆπθ5. ΤΠΟΓ6 ΡΥ ΟΌ] ΑΙ] τοῦ οἴκαδε πλοῦ. 
δεδιότες μὴ---οὐκ ἐῶσι, ζεαγίης ἰο5{---ηὐϊσ μὲ ποΐ ρογηνέ. δεδιότες 

ἴδκοβ {Π6 ἰἰππηο οἵ διεσκόπουν, ἀπ Πδποθ Βῃου]α πᾶν Ῥθοπ ΓΟ] ονγοᾶ 

ῬΓΟΡΟΙΙΥ ὈΥ {Π6 ορίαϊνο. Βαῦ 566 Ν. οῃ κωλύσωνται, 1[. 36. ὃ 9. ----- 

ἐς χεῖρας, ἰο θίοιρδ, ἐο ὦ οἶοδ6 δηχασοηιοηΐ. 

αἰχμαλώ- 

ΟΗΠΑΡΤΈΒ. ΤΤΤΙΙ. 

ΤῈ ΟΟτί π ἰδ Π8 50 Πα ῬΟΓΒΟῚΒ ἰο βοππᾶ {Π6 ἱπίοπέϊοη οὗ {π6 ΑἰΠπθηΐδπβ (8 1); {π6 ἀΔοραίο5 

δοσιβο {Π|6 Αἰ πΐδη5 οἵ 1π] πβίϊοθ ἴπ τυ Πβίδπαῖησ [π6 ΟΟΥ Π ἴδ π5, απ ἀριημδπᾷᾶ ἴο ὈΘ 

ὉΒΟΓΊΒΟΙΥ 5. ἰγοαίθα ἃ8 ΘΠ  ΠΊΐ68, ἰπ οα56 {ΠΟῪ ἱπίοπᾶ ἰοὸ Βἰπᾶθ {πη6 Οοτί πη Πΐ8Π5 ΤΠᾺΓῸΤὰ Γτὸ- 

οΘραϊ πε ὙΥΠΘΓΘΥΘΙ ΤΠΘΥ ΡΊ]Θα56 (8 2): ΠΡῸΠ {Π18. {πΠ6 ΟΟΥΟν τϑηϑ ΟΥΥ οαΐ, {πδὺ [Π6 τη 6586}- 

ΒῸΓΒ 584}1 θ6 Ραζ ἴο ἄἀφδίῃ ; θαΐ [6 ΑΥΠΘηΐἶ8Π8 σορὶν, [πα {ΠῸΥ ὙὙ1}1 Πἰπᾶθυ [Π6 ΟοΥ πιμὶ- 

8Π8 ἴγοπι Ῥγοσθθαϊῃρ; ΠΟΥ ΠΟΤΟ οχοορὲ δϑσαϊηβῦ ἴῃ Οὐτο τ Π8 (88 8, 4). 

1. κελήτιον, ὦ δηιαῖϊΐ δοαΐ, ὦ 810}. ἰϑ. ἃ αἰτηϊπαίϊνο οὗ κέλης, ΘΓ }}ν 

ΘΟΊ786)", ὦ Λασ6-ἤογ86, τι Βθοομπαϊ]ν, ὦ γαεέ-δαϊϊίη δοαΐ, α ψαοῆέ. ἤ χι, 

ἄνευ κηρυκείου, «τοἰέπμοιέ ἐδ πογαϊα 8. τοαπά (1. 6. [π6 οαἀποραβ). ΤῊ 8 

Ὑγα8 ἋὍΠ6, ΟἰΓΠῸΓ ἴο ΒΟΥ {πᾶῦ {ΠΟῪ 414 ποῦ ΘΟΠΒ᾽ 46. {ΠπΘιηβ ον ο8. 6Π6- 

Τηΐοβ, Οὐ ὅΠ6. Ὀοίίου το Ἰθαγη {ΠῸ ᾿π θη ϊοπ5. οἵ {πὸ Αὐμοπίδηβ, ὈῪ {ππ|8 

ἀορτὶνὶ Πρ {Πϑιηβοῖνοβ οἵ Πογα]ᾶϊο ργοϊοοϊίοη, ἃπα στο] γίηρ [ῸΓ ΒΟ Υ 

ΒΟΪΘΙΥ ΠΡΟῺ {πΠ6 σοοα αἰδροβιίϊοπ οὗ Πποβο ἴο ΟΠ {ΠΘΥ ὙγΟΓΘ βοηῦ. 

ῷ. ἀδικεῖτε---πολέμου ἄρχοντες, ψοῖν ὅ΄Ο «ὉΥΌΉ Ὁ ἦγ, δορίγιγυϊπᾳ (566 Ν. 

οπ 1. 87. ὃ δ) 1γα)". σπονδάς, ΔΓ ΠΟῸΡἢ τοίθυγίηρ ἴο {π6 {ΠΙΓΕΥ͂ 

Υ ΘΔ 8) ὑττιο6, 15 Οἰζθῃ θη ρου ϑα υυἹποῖὺ {π6 δυίϊο]θ. ΟἿ 1. 67. 8 1; 11. 
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δ ὅ; 18. 8ὶ 4. γὰρ (60 77) ηιαγιξ8) ἱπίτοοθ8. ἃ βαπίθποθ, οομῆστηδ- 
ἴουυ οἵ {πΠ6 ομᾶγρο ΟΧργσβθα ἴῃ σπονδὰς λύοντες. ἡμῖν Ἰἰπηϊ 5 
ἐμποδών, ἔην Οἱ" τραν. τιμωρουμένοις ἀοπούίθ5 {Π|η6, τολδγν 106 ἐαΐδ 
τϑηοαγιοθ τρον (Ξθ0. Ν. οἢ 1. 18. ὃ 0). ὙΤ6 ὙγΠ0]6 οἰϑιβθ ΤηΔΥῪ 6 

θυϊοῆγ ἀπ “ἸαἸου αι. }}}Υ τη ον θα, 707. ψοῖν ϑέαπια ἐν ἐδ τοαν 477 οἵη" 

ἐαλίηφ τυδριφθαηιοθ προνι. ὅπλα ἀνταιρόμενοι, ὃμ ἑαξίηφ τ (566 Ν. 
οα 1. 9. ὃ 4) αγηι8 ἀγαϊηϑέ τι8. εἰ---ἐστί. ΤῊΘ Ῥγοίαβὶβ ἐβκοϑ {Π6 ἴη- 

ἀἰοδῦννο, ὑνἤθη. Π6 ΘΟΠαἰ ΟῚ 18. ΘΟμΒ᾽ ἀο θα ὈΥ {Π6 Βρϑῶ οι ἃ ΤΘϑ] ΠΥ ΟΥ̓ 

[αοῦ (Κ. ὃ 889. 1. ἃ; 5. ὃ 21ὅ. 1). ὙΤὴ6 ἀροᾶοβὶβ Ὀθορίῃβ αὖ καὶ τὰς 

σπονδὰς λύετε. ἡμᾶς τούσδε, τὉ5᾽6 «οἦο αγὸ ἦδγθ. ΟἿ, Κα. ὃ δ0. 11. 

Ν. 29; 5. ὃ 168. Ν.. 2. λαβόντες---χρήσασϑε, ἑαΐθ απα τι8ὁ6. Ῥαγ- 

ἸοΡ]65. ἃ16 ἴο 6 θη θυ θα ἃ8 γ 9008, ὙΠΘΠ ὑΠΘΥῪ ἃΓΘ ΠΘΟΘΒΒΑΥ ΠΥ ὁ0ῃ- 
πθοῦθα νυ Ἱτἢ, ΟΥ̓ ῬΓΘΘαΡΡοβθα ὈΥῪ ὑπὸ [Ὁ]]Ουσπρ νοῦῦ. ΟἿ, Θαΐ, ὃ 144. 

Ν. Τ; Κ. ὃ 812. Β. 10; Πρ. δὰ Νὴρ. Ν, 224, ἀπᾶ ε]5ο Ρ. 848. ΤῊΪβ 

ΒΘΟΙΠΪ ΠΡ ΡΙοοπαβιοϊσ τιϑα οὐ {π6 ρϑγεϊοῖρ]6, οἶνϑϑ "8 ἕο π6 ἀθβουι ρυϊοπ, 
ΔΠηα 15 ἴῃ ΘΟΠΙΟΤΤΙΟΥ ὙΥ 01. ΟἿΓ ΟὟΤΠ τιβᾶρθ. 

8. τῶν δὲ... ἐπήκουσεν, ὕπέ ον ἐλ6 Οογογνώοτ, δα, α8 πυμοῖ, 47 ἐδ 
Ποοὲ ἀϑ τοαϑ τοὐέἠιέη, ἠθαγίη. 1 παν ΤΌΠΟ θα {μ6 βαρσδβίϊοῃ οἵ Αὐπο]ᾶ, 

ἴῃ τηδκίηρ' τῶν Κερκυραίων ἃ ΒΌΠΟΡΆΙ θ᾽ [ῸΓ 81} ὁπ. {16 ΟΟΥ̓Ο θα ἢ 
βια6, θοΐῃ ΟὐγουτῶϑηΒ. πα ΑἰΠθηΐαπβ. τὸ μὲν στρατόπεδον (Γοἴουτίηρ 

ἴο {π6 Οοτογτθδη αἰ ν]βῖοη), δπα οἱ δὲ ᾿Αϑηναῖοι (85 σοπδυϊὐϊηρ ἃ Ῥατῦ 

οὗ ὑπ Οοτοσγδηῃ ἢθοί), σου] {ππ8 θ6 Ορροβϑα ἰο ϑᾷθὴ οὔμϑι (τὸ μὲν 

-οὶ δέ). ΤΠΐ5 1ἴβΒ θούϊου. ὑπᾶπῃ ΤΙ ον 8. οοπ]θοίπγθ, {παὖὺ Κερκυραίων 
Βῃου]α ὍΘ. ΘΓαβϑᾶ, οὐ ΕὙῚὑΖΟΟἢ 5 τϑϑαϊηρ, τῶν δέ, Κερκυραίων τὸ μὲν 
στρατόπεδον. εὐσὺς ὈΘΙΟΠΡΒ ἴο {86 Ζ]]ονγηρ νου Ὁ. 

4. τοῖσδε. ὅ66 Ν, οῃ τούσδε, ὃ 2 ΒιρΓΔ. ξυμμάχοις οὖσι, τοῦο 
476 (860. Ν. οῃ 1. 8. ὃ 1) οἵ" αταϊίωνγο8. οὐ περιοψόμεϑα (Ξ66 Ν, 

ΟΠ περιορᾶν, 1. 24, ὃ 6) ΞΞξ εοὐϊξ γγευοηέ, [89 ορροβιύθ βισιϊποδέϊοη θ6- 

ἴηρ σίνθῃ ὈΥ οὐὔ. ΟΥὨ Κ. ὃ 518, Ἡ. 1. κατὰ τὸ δυνατόν, }70 υἷγδιιδ, 
ἐο {᾿ι6 εὐὐηυοδύ 477 οὐ)" ροισθ», ΟΥ̓. 11. 89. 8 2 : Υ. 38. ὃ 1. 

ΘΕΡΙΌ Ν 

Ἡνίης τοσοϊ γᾶ ὑπ 18 ΔΉΒΎΤΟΙ ἔγοση πὸ ΑἸ πίδηβ, {Π 9 ΟΟτΙ Π Δ ἢ 5 ῬΤΘΡΑΓΟ ἴο τϑέσ τη ΠΟΠΊΘ, 

Ῥαΐ ἤγϑβί βού Ρ ἃ ἵτορ}ν οἱ {πὸ ΘΟὨ ΕΠ ΠΘΩἑΔ] δ θοΐα, 88 ἄο [Π6 ΟΟΓουτθδΠ8 8180 ὁ. πο ἰπ811- 

1ὰγ ϑιυϑοία (8 1): ἴ στοῦ παβ τὸ σἴνοι οι τυ μΐοῖ Π0 ὄνγο ρϑτγί168 οἰαίπι ἔπ υἱοίοσυ (8 2). 

1. ἐπ᾿ οἴκουι ὅθο Ν. οὐ 1. 80. ὃ 2. ἐν τῇ ἠπείρῳ 88. ΟρΡρΡοβϑᾶ 
ἴο [η6 ᾿πβυϊαν (ἐν τῇ νήσῳ) ϑ'γθοίδ. τὰ ἴῃ τὰ κατὰ σφᾶς ΤοΘΓΒ 
πῃ σϑηᾶρι ἴο ναυάγια, ἴο νΥ 10 }} ἃ ῬΡΟΙΠΊΠΘΠΟΘ 15 ὑππ8 σίνθα, ΟἿ, 76}}8 
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Κύμη. ὃ 591. Οὖ8. γενόμενος τῆς νυκτός, γ͵ϑίηρ ἦη ἐἢ6 τυϊρἢΐ. -ττιτ- 

ὡς νενικηκότες, αϑ ἡ ἐλεψ ἠααίὶ ὕδθη, υἱοίογίοιιϑ. ΤῊ ρδυύϊοῖρ]8 Πθτὸ 
αἀοποίθβ ἃη δϑβιπηθα οαπβθ. ΟἿὮἃ 5. ὃ 995. 4. 

2. γνώμῃ... «προσεποιήσαντο, τοῖο φασἦ, ραγέψ οἰαϊηνοί ἐΐι6 υἱοίονγ, 
ον ἐΐδ 7γοϊϊοιοίη γϑαϑοΉ8. μέχρι νυκτός, τιἰγυξὶζ πῖρὴδ-. ΑἸΠΟῸΡΗ 
[86 ΟοτΥπίμἴδη5 μα Ῥθθη ἀοίθαϊθα οὐ ἐποὶν τἰραῦ τυ {Π6 1055 οὗ 
ΦΠΙΡῸΥ ΒΗ 108, γϑῦ, 85. {πρὶν Ἰοῦν υυΐπρ πα οϑπίγθ 6 ΓῸ 850 ἀθοϊαρα]ν νἱο- 

ΦΟΓΙΟΤΒ 85 [0 ἀΘβίγου ΒΟΥ ΠΥ Ξῃΐρ5, π6 ὈδΕ16, 85. ἃ ὑγΒΟ]6, ἐθυτηϊπαίθα 

ἀφθοϊάθαϊν ἰπ {πον ἴΆνου. ὥστε... -προσκομίσασϑαι ἀΘῇῆπ65 ΤΠΟΓῸ 
ΕΠ κρατήσαντες. ΑΔΒ ἰὕ τοβρθοίβ ὑπΠ6 οο]]θοίϊηρ ἰοσοίμον οἵ {ῃ6 
ΓΘ ΟΚΒ, Β]οοιηῖ, ν ΟΡ Ὺ 7501 ν τ ΔΓ Κ5, {Ππαὺ αἴθ 8. βθ8-ἢρ!ηΐ, {Π18, 6 

ἐπ τϑιηονὰ] οἵ [8ῃ6 ἀθδα ἴον Ῥατὶα] ἴῃ ἃ απ δηραρθιηθηῦ, πβπ}}}}ν 46- 

οἰαθα σγῆο Ππαδὰ Ὀθθῃ υἱοΐουβ. οὐκ ἐλάσσους χιλίων. Τῦ ΔΡΡΘΑΓΒ 

ἔγουη 1. ὅθ6. ὃ 1. (μδὲ {πΠ6 ΟΟτουγθθδη οαρύϊνοϑ δηιοπηίθα ἐο οπθ ἐπου- 

58 Π6 ἃπα ἢέτν. καταδύσαντες, Φδοατι86 ἐλεῃ λαά αἰδαῤίοα (566 Ν. οἡ 

1. δ0. ξ 1). ΒιΙοοτηῇ. ἐπῖηΚ5 {Ππᾶὺ 811 νυ 1 Ὸ ἢ 15 τηθαηῦ 5, ὑΠπδῦ {π|5 πατη- 

θρι οὗ 5Πῃ105 ὙΥΘΓΘ ΠΊΟΓΘ ΟἿ᾽ 1655 ΒῃδίςοΓοα, βἴποθ ᾿ὖ {Π6Ὺ Π84 ὈΘ6Π 50 ΠΕ, 
ἴῦ οου]Ἱα ΠαΓαΪν Ὀ6 5βαϊα, {πῶῦ ἴπ6 ΟὈΓγου τ θδη5 τηδαθ Ποϑα τυ {ῃ6 τοὸ- 

τηϑὶ πη’ 5Π 105 ἃ πα {πο56 ὙυΠ] ἢ ΘΓ βϑα- σου γ. Βαΐ καταδύσαντες 

τητιϑὺ οογ δ ΠΥ τηθᾶῃ {Π6 βἰηκίηρσ οἵ ἃ 5810 ἴο 500} ἃ ἄθργϑθ 88 ἴο ΤΌ ΠΑ͂ΟΓ 

ἰδ ἀηϑῦ ἴῸΓ Ἰτηπιθαϊαίθ π56; δπα 1, ἴῃ δαἀαϊοίοη ἴο [Π6 1055 οἵ βονυϑηΐυ, 
ἴδῃ Οἵ ΓΒ ὝΤΘΓΘ 50 ΟΥΡΡ]Θα 858 0 Ὀ6 ραῦ λογ8 46 οοπιϑαΐ, [πθγ6 νγουἹᾶ 

501} θ6 {πἰτὺν Ἰοῦῦ. Τὸ {Π|656 δἂα ὕθῃ ({π6 ππιτηθοῖ οὗ {ποῖν τϑιπαἰ πίηρ 

Βῃϊρ8, οἵ 1. δ0. ὃ 4), 4Δηα {Π6 {πϊνὲν ΑὐΠθηΐδη βῃϊρβ, ἃπα {Π6Γ6 18 ἃ Βῦτα 

τοί] οὗ βθνθῃΐνυ βῃϊρβ, {πΠ6 Αὐμοπίδη αἰνγίβίοη οἵ συ μῖο} (αὖ Ἰοαθῦ {π6 

τϑοθῃῦ τοὶ ΠΟΤ ΟΘ θη) τνγὰ8 ἤΡΌΒἢ [Ὁ [Π6 ϑποοιηίοσ. Οπ {Π6 οὐδοῦ 

Βαπα, {Π6 ΟοΥμ δ η85 Π8α ΒΓ θα ἃ ἰοία] 1οβ5 οὗ {πὶ ΓΟ 805 οἡ ἐποὶν 

τὶρηῦ πσῖηρ, τυ ΒΊοἢ. Ἰοῦς ΤΠθ πὶ οηθ Βυπαγρα δπα ὑνγθηΐυ (οἷ. 1. 46. ὃ 1). 

Οἱ {Π656 νγὙ 1ΠΔΥ ΒΌΡΡΟΒΘ 8016 Ὑ6Γ6 80 (58 ]64, 85. ποῦ ἰο θ6 ὐ ἰο 

ἴαϊκο {πεῖν βίαίϊοη 1π {Π6 11π6 οὗἨ Ὀδι16, 50 {πμδῦ ἴῃ τουπα πατηθ 6 γ5, {μοὶ 

ἢρθοῦ τὺ 6 οϑεϊτηδίοα αὖ ὁπ Βυπαᾶγοα βῃϊρβ. [1 15. Θαβύ ἰο 566, ἐμδῦ 

{π0 βουπα οοπαϊίίοη οὗ [86 Αὐμοπίδη ν655615 συσοῦ]Ἱα τηᾶκοὸ {Π6 Οὐγογτθ- 
8 ἤθοί, θυ ὑσὶ {Π18 αἰβραυ τυ οὗ πατηΌ ΓΒ, ποτ {Πᾶπ ἃ τηδίοῃ ῸΓ 

{86 Οοτπίμίδη ἢθοί. μάλιστα ὈΘΙΟΠρΡΒ ἰο τριάκοντα ἴῃ [ἢ 56Πη86 οὗ 
αϑοιιΐί, ἔην, τοι πιιπιδογ8. Οἱ, Βαίῦ. ἐ 160. Ρ. 487. ἐπειδὴ ἦλθον 
οἱ ᾿Αϑηναῖοι. Τὴ τοδαϊηρ ΠΟΓΘ ἢ85 οδιιβθᾶ βοπηθ αἰ ΠΟ] γ, ἔγοπι {ῃ6 

ΔΡΡαγϑηῦ ἱπδρροβιίβθῃϑβ οὗ τηακίηρ οἱ ᾿Αϑηναῖοι {π60 Βαθ]θοῦ οὗ ἦλθον. 
Ηδ8ΟΚ τοϊθοῖβ οἱ ᾿Αϑηναῖοι ΘηΓογ. ῬΟΡΡΟ δῃᾷ Β]οοτη. θηο]οβθ ἔΠ686 
ὙγΟΓ5. ἴῃ Ὀγδοκοίϑ. (ΌΘΙ]Ο ΘΟΠΟῸΓΒ. ἢ ΞίΘΡη. {πᾶὺ Κερκυραῖοι 

Βῃου ἃ ὍΘ ρμαῦ 'ἰπ {η6 Ῥῖδοθ οἵ ᾿Αϑηναῖοι. ΒΙοοπι, γϑίοτβ ἦλθον ἴο 

αὐτοῖς ἴοΥ' ἰἴζ5 ποιπϊηϑύϊνθ, οα {Π6 στοππᾷ ὑμδὺ {πὶ ρσόποῦμ, ἴῃ {Π6 πϑύ- 
ὉΠΔ] ΟΥ̓ΘΓ, 15 πραγοϑῦ 0 (ῃ6 υϑῖῦ. 1 8πὶ| οὗ {Π9 ορὶ πΐοῃ, ΒΟΎΘΥΘΓ, 



“96 ΝΟΤΈΒ. [Βοοκ 1. 

{παὺ. Βοῖκου, Ὀίπ ον, πα Αὐπο]α διθ τῖρηῦ ἴῃ τϑοθὶνῖπρ' οἱ ᾿Αϑηναῖοι 

85 σϑπαΐπθ, βίποθ ὕπ6 ἰάοα ὑππι8. δάνδησθα, ΘΟΥΤΘΒΡΟΠΑΒ 761} νυ {Π6 
[αοῖβ οἵ 16. οὔξθὸ. Πθη {Π6 ΟοΥ δ ηὴ5. ἢνβῦ ἀθβουϊθα ἰῃ6 Αἰποπὶ- 

Δῃ ΒΠΐρ5, ΠΥ ΡΌ]Π1οα αβϑύθγῃ (οἵ, 1. δ1. ὃ 5) πᾷ μ5 συδάμα!ν το- 
το. Οπ {μ6 ποχὺ δύ, ὑπ ῥυὶποῖρα] σΓθᾶβο ΠΥ Π6Ὺ αθο!η6α {0 

Βρπΐ, τγὰβ ὑπ6 ἀρρθαίδηοθ οὗ ἴῃ Αὐπθηΐϊδπ ΒΠ 105. ἴῃ 1868 Οὐγουτέθῃ 

Ἰη6. (οἴ. ὁρῶντες... - «ἀκραιφνεῖς, 1. δῶ. ὃ 2). ΤΗΪΐΒ 15 τοίογγθα τὸ ἴῃ 
ἐπειδὴ ἦλθον οἱ ᾿Αϑηναῖοι κ. τ. Δ. διὰ ταῦτα Τοΐογβ Ῥ8ῸκΚ ἰοὸ {μ6 
οδ 581 Ραγ οἱ ρ]65, διαφϑείραντες, ἀνελόμενοι, απ ἰο ὅτι---ὑπεχώρησαν--- 

ἀντέπλεον. ΟἿ, Κι. ὃ 804. ὃ. 

ΘσΟΗΑΡ ΤΠ τῶν; 

ΤῊ Οοτ πιΐδπα, ὁπ {πο ὶγ τοῖπτπ ΠΟΠΊΘΓἉΤΩ͂, ΔΚ Απδοίοσ πη ἃ πα Ιϑανο ἰπ ἰξ Οογ πἰμίαπ 
οΟἸο ἰδίβι ΤΉΘΥ ἱτοδὲ {Π|6 Ὀοίζου ραγὶ οἵ πὸ Οὐγου τα οδρίϊν8β τυ ἢ Κἰ μα ποββ, Βορί 5 

{πὰ5 ἴο Ὀτΐπρ Οὐοὺ Οὐτογτα ἴο {Π6 ῬΘΙΟΡΟΠ ϑίδη σοη  ἄθσδου (8 1); {Π6 αϑϑἰβίδησο {Ππ|8 

Φαγηἰβηθᾷ ἴο [6 ΟὈΤΟΥ ΓΔ Π5 ὈΥ {Π6 ΑΥἸΠΘῃἴΔη5, νγ88 [Π6 οϑιι86 οὗὁἨ ΓΠΘΙΓ ὙγΓ νεῖ ἴΠ6 Οοτ- 

ἀπ 8188 (8 2). 

1. ᾿Ανακτόριον. Τιϑακο (Νουίῃ. ἄτθθορ, 111. Ὁ. 498) Ἰάθπθῆςβ [80 

δἰίθ οὐ {Π18. οἷἵυ πὶῦ σαΐπβ, συ μῖοῦ μο ουπα αὖ {Π6. βου! - βίοι θχ- 

ἐγουϊν οὗ [π6 αὐ] οὗ Ῥιόνγζ. Ὑμυον 465. θἰβθυγ ῃθιθ 58 γ8. Ὁπδῦ 
ΔΛοίϊμη 15 βιὑπαίθα δὖ Ἐπ. γιουτῃ οὗ {μ6 Ατηθυδοίδη σα], Ἰη 811 {ῃ6 

1η8 05 ὈΘίΌΓΟ τὴ6 δχοθρύ Κίθρουβ, 1 ἥηα Απϑοίουϊαμη Ρ]δοθαᾶ πϑαγθϑῦ ἴο 

{π6 τπουΐῃ οὗ {86 συ ΤῈ ΘΟΠΕΓΑΓΥ 18 αββουίθα Ὀγ ϑίγαρο, δηᾷ 

ΒΙοοπηῖ, {μἰπκ5 ὑμαῦὺ τπ6 δ΄ηαβ ΑἸθγαο. μ88 ἃ ἀοα]ο Θηΐγαποθ, οα {Π6 

βϑοοηᾷ οἵ συ βῖοι Απϑοίουϊ τη τγὰ8 βιυπαΐθα, 1η {Π|8 οοπ]θοίασο ΒΘ 18 

ΒΌρΡΡου θα ὈΥ Κιθρουῦ, ομ ΠΟΒ6 πιὰ οὗ “Ἢθ]145 Ζὰ Απΐδπρ' 465 Ρ6]ο- 
ῬοΟΒΠρβίβομθη Καίθρθβ," Απδοίουϊαιη 18 Ρἰδορα ἴῃ {Π|6 "ἼΠΠΟΙ ΘηύΓΆ ΠΟΘ ἃ 

5μοχύ αἰβίαποθ θαϑῦ οἵ Αοίϊτση. ἀπάτῃ, ὃψ αγεὐγοο. Τὸ ἰ5 ἐπβουρῃῦ 

ἐμπαῦ, θοίηρσ τϑοοϊνϑα 88 {γὶθη 5. {Π|6ΥῪ βοῖζθα ὍΡΟῚ [1 ΡὈΪ]δοθ. κοινὸν 
Κερκυραίων καὶ ἐκείνων, ὦ ΦΟἸ))1ογν μοϑϑο88ϊοη, 97 {1.6 ΟΟγοψγ απ απ ον 

ἐμιοῖγ8β. ὙΠαὺ {Ποῦ βυτηραί ϊοβ ὑσοῦο ἢ {π6 Οὐ ΠΕ ΠΐΔη8. ΡΡΘΔΓΒ 
ἔγοιη {π6 μοῦ, {μαῦ {πον οοη τ θαὐθα ὁπ Βῃ]0 ἴο {π6 ΟοΥ πε μΐδη θοῦ 

(. 40. 8 1). κοινὸς 18 ΠΟΤ ὈΒΌΔΠΥ [Ὁ] ον θα ὈῪ {Ππ6 ἀδίϊνο. 8. ὃ 187. 
8. οἰκήτορας --- ἐποικήτορας, ἩοΉ τ ἶΐο8 τιοῦο8 οοΐοηοϑΊ, ῬΘΥΠΔΡΒ 

ΤΕΥ ἄρβ. νυ βηθα (0 ΒΟΥ ὈΥ ἃ. ὈΓΙοῦ Θχργθββίοπ, ἐπαῦ {η6 Οοτον- 

Τθδη8. ᾿ἰνίηρ ὑπο γΘ ὙγΘΓΘ ΘΧΡΟ]]θα, ἀπα {Π6ὶν" Ῥ]δθΘ βαρ] θα ὈΥ̓͂ ΠΟῪ 
οΟἸ]οηϊβίβ. οἵ ἦσαν δοῦλοι. Τῦ ἈΡΡΘΑΓΒ ἔγτοηλ {ΐ5, ὑπαῦ [Π6 Οὐτον- 
τι ἤδοῦ νγ88 Ἰηϑηπθα ἴῃ ΠΟ 5Π18}} ἄθρτοθ ὈΥ͂ βίαν, ΤῊ Ϊβ ργϑοίϊοο 
οὗ ΘΠΠΡΙΟΥ ΠΡ; ΒΙΑΥ 8 ἴῃ {Π0ῚΡ ΠαΥἶθ8, Ὑγ88. ΘΟΙΏΙΠΟῺ 0 8}} {πο νθοῖδα 



σπλϑ. 1,1. ΝΟΤΕΞΒ. ΩἹἼ 

βίδίϑϑβ. ἀπέδοντο (2 δοῖ. τηϊᾷ. οὗ ἀποδίδωμι), ἑΐον 8οϊά. ἐν 
ϑεραπείᾳ εἶχον --- ἐθεράπευον. Κτῦρ. ὅπως---προσποιήσειαν. Βοδὲ 
(δ 122. 9. Ν. 4) οἰδαθβ {18 ραββαρϑ ἴῃ 1] πβύγαθομ οὗ Ὠ15 σϑιιαγκ, ὑμδὺ {Π6 

ορίαϊνο βίδῃα8 δίδου ᾿Ἰῃ θπίϊο μ8] ραγΌϊ6165 (ΒΌ 0 ἢ 88 ἵνα, ὅπως, ὄφρα, ὡς, 

δἴο.), μη [Π6 τὶ ΘΧΡΓΘ5565 ἢΪβ8 Οπ νον οὗ {Π6 ᾿πίθηζοπ οὗ {Π6 
ἀροηΐ, Οὐ υ υνῖβθ {Π6 τιϑθὸ οἵ {Π6 βυθ)αποίϊνο 15 γθαποηῦ 8 Πα ΘΟΙΉΤηΟΗ. 

ΟΥ. Κ. ὃ 880. Β. 2. Ὁ. αὐτοῖς τοίογβ ἴο {π6 ΟΟΥ πὐμίδηβ, πα 18 [9 
ἀαΐξ. οοηυπιοαὲ αἰτοῦ προσποιήσειαν. ΤῊΘ ᾿ηὐγίριιθ85, ὑστη]ΐθ, ἀπ ἀγθϑά- 

[8] Θχοθββθϑ, ὑγ ΒΊ ἢ ΓΟ] ον οα 0Π6 τοίασῃ οἵ {Π656 οδρίϊνοθ ἴο Οου- 

ΟΥτα, ἃ παγγαῖθα ἴῃ 111. 70, οὖ 564. ἐτύγχανον. . . «πόλεως, 7017 {ύ 

οΠἰαποοά, ἐλαΐ ἐδ6 ηιοϑέ 977 ἐλιϑην 1067.6 ἐδ 7γ8έ 97 ἐπ οὐέψ ὅγν Ῥοιοθ7" , ΟΥ̓, 

70» ἐδι6 σγοαΐον ραν (οἱ πλείους), λαρρογοα ἐο δ6 απῃιοη ἐἦι6 ηιοϑέ ροιο- 

6) 7. ογ᾽ ἐλ οὐΐψ. σοι {86 οοπϑύγποίίοῃ, οἵ, 5. ὃ 225. 8; 201. 4. 

ὥ. περιγίγνεται (Ξ6ο0. Ν. οπ 1]. θὅ. ὃ 18) τῷ πολέμῳ τῶν Κορινδίων, 

φοΐ ἐδο ρρόν παπά 9 ἐλα Οογὶγεμίαηβ ἐπι ἐδ τοαν" (Κ. ὃ 21ὅ. 1). ΤΠΘ 
ΟοΥϊη ἶϑη5 μα Ὅθθη [Ὁ] ἴῃ {Π6 τηδΐη οδ͵θοῦ οὗ ὑποὶγ δχρϑαϊ οι 
(τἰΖ. [πὸ τϑαποίϊοη οἵ Οὐσουτ 8), 8η4 ὑμογοίοσθ 1 πᾶν δαορίθα {Π9 

Ἰπ ογρυίδύϊομ, Ὑν Π]Ὸ ἢ ̓ηΔΚο85 τῶν Κορινθίων ἀΘΡΘΠα οὁἢ. περιγίγνεται, ἴπ 

ῬΓΘίθυθποθ τὸ ἐπαῦ οἵ Μαίμιῳ (ὃ 402. α), ἹῸ τηϑκοβ Π6 σοῦ ἴο ὈΘ 

ΤΌ] Οννοα Ὁ τῷ πολέμῳ, ἐηιογδὶέ ὦ ὑοἰϊο (ΑΥπο]ὰ : οιεἰύοοα ἐλλ6 τραγ). 

80 ῬΟΡΡο ἃπᾷ 6οβ]]θὺ: “Οογίηἐϊνϊοβ δοίϊο βιιρογαΐ, ποπὶ 6 ὀοίϊο Οογη- 
ἐλίογιην ΘηιθΥ χὶέ." ἐξ αὐτῆς, 1. 6. ΟὈΤΟΥΓΔ. τοῦ πολέμου ἀ6- 

Ῥομαᾶβ. οἢ αἰτία. ἐν σπονδαῖς, ἐθηιροῦθ Κωαογῖϑ, ἔην ἐϊηιθ 977 ρϑαοθ. 

μετά, «τοὐέϊι, ογὺ ἐλι6 δἰ((ο οἵ, 

ΘΑ Ρ ΠΤ ΝΕ 

ΤῊ Βἰβίουίδη ΠΟῪ Ῥτοοθθᾶβ, ἰπ ομαρβ. δὅδ- 6 (σοπιραγθ [Π6 βΘΠΟΓΑΪ ΒΙΓΤΏΤΗΘΤΎ Οὗ ΟΠ 805. 

24:-00), ἴο πατταΐῖθ {πΠ6 βθοοῃᾷ δυονγθᾶ οδῦβο οὗ [Π6 τγᾶσ, υἷζ. ῃ6 δαῖγ οἵ Ῥοίᾶ:α (81); [86 

ΑὐμοπίδηΒ, Γθατί περ Ἰοδὲ ἴῃ ΟΟΥΙ ΙΔ Π8 τηΐσηΐ τούθηρβο {ΒΟ ΠΊΒΟ͵γ 68 ὈΥ ἱπᾶποίπηρ [π6 Ῥοΐϊ- 

[ ἀεθδῃΒ ἴο τϑυοϊί, ογάογ {πδῇ οἷζγ ἴο Ρ6}] ἄονγῃ [Π6 τγ8}} Το ηρ ῬΆ]16Π6, ἴο σ'γϑ μοβέβσϑϑ, δπᾷ 

ΠῸ ἸΟΠΘῸΓ ἴο τϑοοῖγϑ πηδρ βίγαϊοϑ ἔγοστη ἴΠ6 Οουγὶ πίΐδη8 (8 2). 

1. ταῦτα, ἴ. 6. {π6 Θγθηΐβ οὗ ἔπ ΟὐΤΟΥΤ ΘΔ ἢ Ὑγ 8, Υ ΒΙΟἢ Πᾶγθ ͵πδὺ 
Ῥθθη τοϊαἰθά. καί, αἶβ8ο, ἴῃ ΔααἸδοπ ἴο {πὸ ΟΟτουτδη αβαϊτγ. 
ἐς τὸ πολεμεῖν, ἑοπα της ἴο τοαν.. 

2. πρασσόντων ὅπως (-- ὅτῳ τρόπῳ) τιμωρήσονται αὐτούς, σον οΐη 

ἤοιν ἐλομ πυϊσλέ ἑαΐό υϑησοαπεθ αροπι ἐΐφην (1. 6. [μ6. Α {ποθ πΐβηβ). ΤῊΘ 

ξαΐατο ἱπαϊοαύϊνο ΠογΘ [8 Κ65 {Π6 ρ]δοθ οὗ {Π6 βιι θ᾽ αμοῦϊγ δου ὅπως, ἰο 

ΘΧΡΓΟΒΒ ΙΠΟΓΘ ἀοἤΠ ΓΟ] (Π|6 το] ζαίϊοι οἵ 0η6 Ῥγοροβθᾶ δπᾶ, Οἱ, 5. 
18 
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8. 914,1. Ὁ; Κ. 8 880. 6. ἐπὶ τῷ ἰσθμῷ. ΤΗΐδΒ ἰδίῃ πηυ8Β ψγχὰ8 1ῃ9 
οηὐγδποο ἰηΐο {μ6 Ῥοῃΐηϑαϊα οὗ ῬΆ]]θπθ ({π6 δποϊθηῦ ῬΏ]ΘρΤΆ), ἀπᾶ 18 
ΠΟῪ ΟΔ]]6 {π6 ααίο οἵ Καβοάπαῃτα (ἡ Πόρτα τῆς Κασσάνδρας). ΟἿ 
Τ,θὰΚο5 Νογίῃ. ἄτσθθοο, ΠΠ, Ρ. 1δ2. ξυμμάχους φόρου ὑποτελεῖς, 
αἴϊὲο5 ραψίύηφ ἐνὶδιιίο, ἐγιδιιξαγῳ αἰϊο8. ϑοταθ οὔ ὑπ 8}}1ὁ5 Ραϊᾷ δῇ 
Θααϊγαϊθηῦ ἴπ ΤΠΟΠΘΥ, ἴΟ] [6 ἐΓΟΟΡΒ ΟΥ Β8105 ὙΒΐΟἢ ὉΠΘΥ ὑοῦ ἴο [Ὁ1- 

πΐβῃ. ἐς Παλλήνην. ΤὴΘ 1811 Τλοϊηρ ῬΔΠ]ΘηΘ γᾶ ογἀθυθα ἰο ὈΘ 

ἀϑμηο 564, ἰπ οΥἄθυ ὑΠδῦ {Π6Υ τηϊσηῦ ποῦ θ6 8016 ἴο ἀοίθη {πο ηβθ]ν 65 

ἔγοτα {πὸ ΑΥΒοπΐδηβ αὐΐδοκίπρ ΤΠ 6 πὶ ὈΥ 5808. ΤὴΘ ΟὔΠΘ ΙΓ Ὑγ8}} (τὸ ἐκ τοῦ 

ἰσυμοῦ τεῖχος) ὙγὙ85. ΘΥθοίθα 85. ἃ ἀϑίβποο ἀραϊπβῦ ἐῃ6 Βδγθαγίδηβ, ἀπ 
{που ογο νγ88 Βα Πυθα 0 τϑτηδῖη πη ἰδία θα. τούς τε ἐπιδημιουρ- 
γούς. ΜΆ]ον (Θοτίδῃβ, 11. Ρ. 144. Ν. 1) 585 Ὁπὺ {Ππ686 σσθτθ Ἡ 0067 Ἃα΄ὁ- 

υδιινσὶ, 5 ἴη6 ἐπιστρατηγοὶ ἴῃ Ἐργρίύ, ἴῃ 0Π6 {ἰτηθ οἵ [Π6 Ῥ(ο]ΘτηἾ68, Ὑγ 6 10 

ὌΡΡΘΙ ΟΥ̓ ΞΌΡΘΙΙΟΙ στρατηγοί. (ΟΘ]161 (Λ0 ὙγΠοβθ ορίμῖοπ ΒΙοομ. ἴἰπ- 

ΟἸἸΠ 65) ὉΠ 1 5. ὑπαὺ ἐπι- ΠΘΓ6 Τηθϑη5 80 84 ΑἸ ΠἸ0Π8] ΟἹ οχύγϑ τηδρἰβίταὔθ, 

βοῃὺ ουῦ ὈΥ͂ {Π6 τηούμοι ΘοπηΐγΥ, ἴο δοῦ 85 ἃ ΘΟ] θασθ ἴο {π6 ἀθμϊυτρὶ 

ΔΡΡοϊπίθα ὈΥ͂ {πΠ6 οΟ]οΠβίβ ὑπθιάβοὶνθβ ΤῊΘ ὅ0}0]. Βα 5 ἐπδῦ Αβοϊορίδ- 
465 (8π ἃποϊθηῦ οΥϑΙ ΓΔ Γ18) ὑπουρηῦ ἐπι- ὕο θ6 Βιρθγἤμποιβ. ΤΠοΙῸ 

18, Βουγουθῦ, πὸ ἀοαθῦ 85 ἴο {8 β Πα ΠΘη 6855 οὗἨ ὕπθ υγογαὰ 85 Π6Γ6 Θομ- 

ῬΡοιππᾶθα, ΤΏ656 τηϑρ᾽βύγαῦθθ τϑοοϊγϑα {118 πϑιηθ, Ὀθοδῦβο {ποὶν οΠὨϊοῦ 
ἀαΐν τγὰβ ἴο ὑγϑηβδοῦ Ὀυβίηθ85 ΤῸ ὕΠ6 ῬΘΟΡΙΘ (Ξξ Αὐμοπίδη ἀθηιαγοδὲ 

ΟΥ ὕπο 1μαὐϊη ὑγδιγυὴ). Περδίκκου, ογαίεοαϑ .]., [πὸ βοπ 8ἃπᾶ βπον- 

ΟΘΒΒΟΥ οὗ ΑἸϑχδηᾶοι 1., ἃπα {Πη6 οἰσῆτα ἔσο 0Π6 Τουπᾶον Ῥογαϊοοῦβ 1. 

(οὗ, 1Π|. 100. ὃ 2). Τῃ {π6 ῬϑΙοροηπθβίδῃ Ὑγ81, ἢ6 δοίθα ἃ σ ΥῪ αἰβποη- 

ΟΥ̓ΔΌ]6 Ραγύ, βοιηθυϊπη68 51 41πρ ἢ 86 ΑΘ πδηβ, Πα Βουηθίϊπγοβ τυ ἢ 

{Π6 ΤιΔοραεοπηομΐδηβ. ΕῸΓΣ {Π6 Ἰἰπ6 οἵ {π0 Μδαοθαοπίδη Κίηρβ, οἵ. Ηθγο- 

(οὐ. ὙΠ]. 189. τοὺς ἐπὶ Θράκης, “ἐλ6 ρεορῖο ΤΑγαοο-ιραγα, οὐ Ἰγὶηρ; 

λη {πΠ6 αἸἰγϑοίίΐοη οἵ ΤἬΉγδοθ, ἃ σΌΠΟΓΑ] θυ πὶ ἈρΡ]θΘα ἴο {πΠ6 ατθθκ βίαξίοβ 

ὙΒΙΟ Ἰποα {Π6 πουίμοτη οοαβὺ οἵ {πΠ6 ἤύρσοαπ ἴγομη ΤΉ Θββαὶυ ἴο {Π6 

ἩΙ]οβροηὺ." ΑΥὙπο]ᾶ, ἘῸΓ {Π|0 σϑῃϊξνο ὩΣ ἐπί, οἵ, Ν', οἡ 1. 80. 8 2. 

ξυναποστήσωσι, οατι86 ἕο γϑυοῖί, οΥ ἄγω ἐγυΐο ὦ τουοῖέ εοὐίδν, ἐλοηυ. 
ξυμμάχους οἵ [9 ΑΥΠΘΗΪΔΗΒ. 



Οπαρ, 1.011] ΝΟΤΕΡΒ. 979 

ΟΗΆΑΡΤΈΒ ΥΠ: 

ΓῺΘ Δ Ποπίδηβ ἔδκθ ἔπ θ86 ῬγΘΟΘα ἸΟΠΑΓΥ ΤΠ ΘΑΒΊΓΟΒ ἱπηπηθ αἰ αἴθ! δου [Π 6 ΟὈΤΟΥ 581 ἩΥ ΔΓ, 
ἴῸΓ π᾿ δἀᾶϊίοι ἴο ἔπ ΠΟΒΕΠν οὗ {πὸ ΟοΥ αἰ Πΐαπηβ, Ῥογαάϊοοαβ Πα ΠΟΥ ὈΘΟΟΤῚ6 {ΠῚ 

ΘΠΘΙην, θΘΟΆΠ56 [ΠΟῪ Πδα [ὈΓΓΠΊΘα Δ 8]Π[|8ηοθ πα Π5 Ὁτοῖμον ῬΉΠΙΡ (ξξ 1-8); ἀηα ἢο νγαὰβ 

Τηδπδσίησ ἴο βού [η6 ῬΘΙΟΡΟΠ ΠοβίδΠ8 αὖ γατίαποθ νυ ἱτἢ {Π 61 (δ 4), πα ( ΚΊΠΡ’ τ ϑπΓ65 (0 

ΟΥΡΒΏἶἷΖΘ δρδίηδὺ Αἴ ΘΠη5 ἃ οΟΠδογδου οὗ [6 βίαϊθβϑ δα]δοθηΐ ἴο Ὠΐπὶ (δ ὅ); δηᾷ {πουθίοτθ 

{τ τγαϑ ὑπαΐ {Π6 Αὐμοηΐδη5 ἀοιηδπᾶρα ποβίδσοβ ἴγοιη ἴῃ6 Ῥοί,ἄζδηβ, πα οοτητηδηᾶρα (ἢ 9 

ὙΠ811 ποχῦ ἴο [Π6 5608 ἴο Ὀ6 ἀοιηο] !βηρα (8 6). 

1. πρὸς τοὺς Ποτιδαιάτας, αἀφαϊηϑὲ ἐλ Ῥούἰάσαη8. ῬΟΡΡο, Ηδϑοᾷκ, 

Δα ΟΌΘΙ]ΟΡ Τοϑα περὶ τοὺς Ποτιδαιάτας, δοποογγυης {λλ6 οί ]αη8, ἃΒ 
δοΐηρ' τηοτΘ οοπβίβίθηῦ τυ ἢ {π6 ἔδοῦ, {Ππαῦ [Π6 ΤηΘΒΈΓῸ5 ΒΡΟΚΘΙ Οὗ Ὑγ8ΥΘ 

ποῦ ἱπίοπαρα ἰο Ὀ6 δἄνογβθ ἰο {π6 Ῥούθαπβ, θαῦ το {μ6 Οοτ 88. 

ΤῊ οχρϑαϊτίοπ, Πού Υ ΘΓ, νγ88 0 811 ἰπίθηΐβ ἀραϊηβὺ {πΠ6 Ῥούφϑηβ, 

δη 1 ποΐ, πρὸς οοὐ]Ἱᾶ 6 ἐγαῃβιαἰβᾷ, ἦγ γϑβροοΐ ἐο, οογιοογγπ. ΟἿ, Κὶ. 

δ 298. 1Π|. 8. 6. 
ῷ. ἐπεπολέμωτο, Παᾶ ϑεοοηια ἐγυϊηυϊεαΐ, -------- πρότερον---ὦν, τοῦο λαΐ 

δεγονὸ θη. Ἐν {Π6 ραγυϊοὶ ρα] σοπβύνποίίΐομ, β66 Νι οἱ 1. 8. 81. 

8. δὲ ΠΟΙ ΒΟΙΥῸ5 [0 ᾿ἰπίτοᾶποθ ἃ οϑ1156, 8Πα 8 ΠΟΥ απ νθηύ 

ἴο γάρ. Φιλίππῳ. ...Δέρδᾳ. ῬοΙαΙΘοαΒ. νγ88 ἴο ἢδγο αἰν! θα “ἢΪ5 
Κιησάοηι τυ [ἢ Ηΐβ Ὀσούποῦ ῬΉΪΠΡ, δηα 4150 ΠῚ 1) οΓ 85 ΗΪ5 οοτβῖπ, θα 

᾿πϑίθηα οἵ ἀοϊπρ {π|5, μ6 αὐξοιηρίβα ἴο ἀθργῖνο ὕπο οὗἉ ὉΠ] Ῥγον ηο68. 

Τὴ Αὐποηΐδηθ. βθθ [0 Ππᾶγο ἴαϊζοπ ρα τ] [656 ῬΓΪΏΟ68. 

κοινῇ. «- - «ἐναντιουμένοις, “ Θησαφοα, ἔπι οοηυηῖοτν ἠοβέϊ ἐὐϊ68 ἀσωϊγιϑέ ᾿ΐηι.," 

ΒΙοοΙΠο]ά. 
4. ἔπρασσεν (-Ξ δχογἑοα, ἤηιϑοῖ 5 γϊοίίοα). 866 ΤΥ΄. 89. ὃ 2. ---- 

ὅπως--- γένηται. ὅ66 Ν. οχ 1. δδ. ὃ 1. ---- πέμπων, ὃψ ϑοπαΐηφ. ΟἿ. Ν. 

ου 1.9.1. αὐτοῖς τοίοτβ ἰο {πΠ6 Αἰμοπΐδηβ. 5. {Π18 ῬΓΌΠΟΙΙΠ 

σοῦ] 6 ΤΟίΟΥΓΘα τηογ6 ΠΘΙΌΓΘΠΥ ἴο {Ππ6 Του οἰ 85 6] οἰ 64 ἔροιη 

Λακεδαίμονα, ΒΟΙΠ6 3ΓΘ ΨΘΙῪ Τ΄ΠῸἢ. αἰβροβθα ἴο βαθβυαϊθ ᾿Αϑηναίους ἴοτ' 

Πελοποννησίους. προσεποιεῖτο, ὁπ] οανογ θα, ἐο «οἵγν οὐδ)" ἴο ᾿ιϊηιδεῖ 

(Ξο6 Ν. οπ 1. 38. ὃ 6). ΤΠ ἱπηρογίθοῦ 18 Ποῦ πϑορᾷ ὧ(6 οοπαΐι, 1. 6. ἴο 

ἀοποίθ δη Θπᾶθανου οὐ ΡῬτροβο. ΟἿ, Βαυίί, ὃ 187. Ν, 10; 5. 8. 211. Ν, 

12. Νοίϊοο {π6 ἐγαῃβιθου. ἔγοτα (ῃ6 οοπβίσποίοι οὐ 0Π6. Ῥαγύϊοὶρ]θ 

(πέμπων) ἰο {παῦ οὗ [π6 ἤπϊΐα νου. Α βίτηη]αν οἤδηρο οὗ οοηβύγποίίοι 

5 Τοπα ἱπ ΙΥ. 4. ὃ 9: ὙΠ]. 45. ὃ 4. ἕνεκα ἀοποίθβ {ΠῸ Πα οἱ 

ῬΌΓΡοβΘ, ογὺ ἀσοοιηέ 9 ΞΞς ἔην ογθ} ἐο ὃγηᾳ αδοιέ. 

ὕ. προσέφερε---λόγους, ἢδ6 τοὰ8 ἐγοαΐξίηᾳ «οὐξδ, πιαλίηςφ γγοροβαῖξ. 

Χαλκιδεῦσι. Το ΟἸνΑ]οΙ ἀἰαπθ. 16 βαϊᾷ Ὀ. ΤΠ θα (ΝΟΥ, αστθθορ, 

ΠῚ. ρΡ. 464) ἴο πᾶνϑ οὐσαρίοα, ὅτι ὑπ που αη ρου ϊοα οἵ ασθοῖς Πἰβίουγ. 



ο80 ΝΟΤΕΒ. [Βοοκ ἵὶ 

ἔδθ ὍΠοΙθ οὗ ἐπθ ρσγθαῦ Ῥβϑῃΐμβα]δ ᾿γίπρ βουξηνγαγᾶ οὗὁἨ {Π6 τἱᾶρϑ οὗ 

Μουπὶ Κπμογίϊάϊχι, δυμοῦση ἔΠπὸ οὐἱρῖηαὶ ΟΠ δ]οἰαϊοθ τγᾶ8 ΤᾺΓ τπογΘ 

γοβίγιοἰδᾶ ἴπ 1(5 Ππιϊΐ8. ΤῊ Βού(ϊεϑη8, δου ΟἹ αὔτ Ῥαββϑᾶ ἰηΐο {6 

μαπᾶβ οὗ {π6 ΟΒαϊοϊἰδπβ ([πγουρ ἢ [86 ᾿πβύγτιτη θη δ! ν οἵ Ασα αθᾶΖαβ, 

ὙΓΠ0 Βα θ]θοίοα ἰὺ γον Χογχοβ᾽ γοίσθαῦ ἔγοτι Ὑ8 606), Ὀθοᾶτηθ {Π6 Βυτη- 

Ὁ]6 411165 οἵ {παῦ Ῥϑορὶθ, δῃᾷ ἃγθ Τουπᾶ ἰοϊποα τ 0 {πο ὴὰ ὁπ ἐπ|5 οοοϑ- 

βἴοῃ, ἃπα {ΠπῸ ὁπ6 βρόῖϑθῃ οὗ 1]. 79. ὃ 1. ὅμορα ἴο Μαοράοῃ. 

τὸν πόλεμον ἀραϊηϑῦ ΠἷΒ ὈτούΠ 6. ῬΆΠΠΡ πᾶ {πὸ ΑὐΠ ΘΠ 888. 

6. βουλόμενοι... «ἀποστάσεις, ἷ. 6. ὙΙΒΗΪΠΡ, ὈΥ͂ ΤΠΘΑΒΌΤΘΒ 8 Κοῃ θ6- 

ξουθβδηᾷ, το ργουθηῦ {πὸ τϑνοὶῦ οὗ ἔΠ656 οἰτ168. ἔτυχον... «στρατη- 

γοῦντος ἰΒ ἃ ῬΡΔΓΟΠΙΒΟΒΙβ, πα ͵Β 50 τηδγκο ἴῃ 811 [Π6 οαϊτ!ομβ ὈΘ ΟΥΘ ΠΊ6, 

δχοορῦ ἔμβοβο οἵ ᾿Ὀὶπᾶουε, Κυῦρ., δῃᾷ (ο9]. ἔτυχον --ἀποστέλλοντες; 

ἐμόν παρρδηοᾶ ἰο ὅ6 γέξίη οι. αὐτοῦ, 1. 6. ῬογτάϊοοαβΒ. ΟΥ̓ 1. δ9. 

ξ 2. μετ᾽ ἄλλων δέκα. ἘΠΟνΘΩ ΡΌΠΘΙ]Β. ὈΘΙηΡ 850 πΠΈΒ.8] πα 

ἸΔγρθ ἃ ΠΌΤΩΙ (0 Ὀ6 5θπῦ ὙΠ ΟΠΙΥ 1000 τηθη, [89 οοπή]θοίανο οἵ 

Κτῦρ. ἴῃ βϑοθοά. ΒΙ0]. ΟΥἱέ. ἃ. 1828. Ρ. 8 (οἰϊθα ὈῪ ῬΟΡΡο 854 ἀοε]- 

16γ), 15. ὑσουίμν οἵ οοπβι ἀογαίίομ, υἱζΖ. [Ππαῦ τγθ 5Βου]α τϑαᾶ μετ᾽ ἄλλων 

δ΄, τοὐέΐ, γοιιν" οἱΐιον8. Τῦ 18 βαϊᾷ ὈΥ ὕμοβθ ἼῸ Δάμορθ ἴο [86 ΤΟ Δα Πρ; 

μετ᾽ ἄλλων δέκα, {μαὺ ῬοΙΐο]65 ἀθραγίθα το {ΠῸ βϑγαΐδηι ὙγΣ τὶ πὶπΠΘ 

ΘΟΠ]θαριθ5 (1. 1160. ὃ 1), θὰὺῦ 848 ῬΌΡΡΟ τϑιηαικβ, ἰῦ 4065 ποῦ ΒΔ. ἴπ {πΠαὺ 

Ῥίδοο, ἐμπαὺ Ῥογίοὶοβ ἀθραγιθα ὅο {Π|0 ὑγᾶν ὙΠ ΠῚΠΘ ΘΟ] θαρτθβ, θαῦ ὑπαῦ 

16 Ἴμ8 ἐθιίῃ ροποῦαὶ (. 6. ὁπ6 οἵ {π6 ἴθῃ βΘΠΟΓΆ]8) ΘΟταμηδ 04 {89 

δυτηδιηθπί. ΤῊ ἰᾶθα οὗ Βομβοθιηδπη (Απίϊᾳ. Ρ. 252) ὑμαὺ οσ γδου αἰ ΒΑΡῪ 

ΟΠοοΥ5 ὑγ γα ογϑαϊθα ἴῸΥ (18 οοοαβίοη 18. ΠΊΡΉΪΥ ἹΠΙρΡΤΟΌΔΡ]Θ. ἐπι- 

στέλλουσι. Τὴ 5610]. Θχρ] ἴῃ {Π18 ὈΥ ἐντέλλονται, ἴον [ῃ6 βθοῦ μδὰ 

ποὺ γοὺ βοὺ 8811, 88 ἴπ ἐπαῦ οὔβθ ἴῦ ποῦ] μᾶνθ Ὀθθῃ ἀποστείλαντες 

Ἰηβίοραδα οἵ ἀποστέλλοντες. πλησίον ἴο Ῥοίϊατδ. φυλακὴν 

ἔχειν, 88 Ὑ76 580, ἕο 166} ατὸ εγ6 τροτι, ἐο ὃ6 οἷν ἐλ τραΐοῆι. 

ΠΈΡΑ ΡΝ ΎΤΤΙ: 

Το Ῥοϊίδαδηβ Βομᾷ 81 ΘΙΠ ΡΑΞΘΥ ἴο ἱπᾶποο ἐμ6 ΑΥΠΘηΐδπ5 [0 ομϑηρο ἐπ ῖγ ῬΟΙον, Ὀαὶ τηθοῦ 

Ὑἰἢ πὸ βαοοοβ8, ὙΥΒΘΓΘΌΡΟΙ Ὀδΐηρ' Θποουγασθᾷ ἴο ΠΟΡΘ [ὉΓ Αϑϑἰβίδῃμο ὕγοτη 1η6 Τιλοράφιηο- 

πίδπβ, ἰπ οοπήπποίΐοι υνῖτἢ τπ6 ΟΠ] οἰ απ ἀπᾶ {Π6 Βοιεδηβ, [ΠΟΥ βοῖζο {818 ὁρροτγί πη 

ἰο τουοὶξ (8 1); δὲ [86 δάνίοο οὔ Ῥογάϊοοιβ, {πὸ ΟΠ] οἱ ἀἴδη8 ἀοβίγου {Ποῖ τηδγὶ εἴ πη οἱ 68 

πᾷ τόπου ἴο ΟἸΥ ΐλιι8, ἃ Ρατί οὐ Μυεάοπία Ὀθὶπρ, δϑϑίσπϑαᾶ ἴο ὑπο πὶ δἷδο 70 {ποὶγ Βδ ἰΐα- 

τἴοπ (8 2). 

1. εἴ πως. ΞΌΡΡΙΥ σκοπεῖν ΟΥ̓ πειρᾶσθαι, ([ο 866) «τοἠφέλ6}" λον 

οοια ρονϑιαᾶο. ΟἿ. Κ. ὃ 844. Β, 9; Μύ. ὃ ὅθ; Βοβί, ὃ 121. Ν. 8. 

νεωτερίζειν μηδέν, 0 αἰζεπιρύ πὸ ροϊλεϊοαὶ οπαΉᾳ, ἷ, 6. ἴο τηϑκθ 80 



ὕπαρ. 1]ῚἼΠ|] ΧΟΤΕΞ. 281 

Ομδηρσο ἴπ {89 ΡΟΙ ΠΥ οὗ Ῥοί4φα. - ΟΥ̓ 1. 116, ὃ 2. ὅπως... «δέῃ 
τητιβὺ ἀθρεπᾷ οπ ἐλθόντες ἐς τὴν Λακεδαίμονα, 7πδῦ 88 εἴ πως... «μηδὲν 
ἄοροπᾶβ ου πέμψαντες παρ᾽ ᾿Αϑηναίους πρέσβεις. ἼὴΘ γοΓῸ ἔπρασσον, 
ἐμογθίογο, 15 τυ ἢ σοοᾶ σϑᾶβοπ Ὀγδοκοίορα ἴπ {π6 θοθβὺ δα! 1018. ἐκ 

πολλοῦ πράσσοντες, αὐ έε)" πεσούϊαὐϊης α ἰοπῳ ἐΐηιθ. ΤῊ Ῥδυγίϊοῖρ] Ποσθ. 
ἀθποίθϑ {ἰϊπι|6θ. ὅ8 Ν. οχ 1. 18. ὃ 6. ηὕροντο. ΑἸ] [86 φαϊοπ5 
ῬοίουΘ τπθ. θχοθρὺ ΒῸΚΚΟΥΒ πᾶ ὈΙπάον 5, πᾶν εὕροντο. 

αἱ ἐπὶ Μακεδονίαν---ἔπλεον -- αἷ νῆες αἱ ἐπὶ Μακεδονίαν πλέουσαι ἐπὶ 

ὁμοίως, ἷ. 6. 7πδῦ 85 πΠουρὴ [Π6 Ῥοιἀεθϑηβ μδᾶ 

Βοῃῦ ΠῸ ΘΙ ΌΔΞΘΥ ἴο ΑΥΠ6Π5. τὰ τέλη, ἐλ οἰῖς για ἰϑέρασψ, ΟΥ̓ΔΒ 

γγὸ 580. ἐλ6 σουθγηηιοηί. “τὰ τέλη 5υιηΐὺ ἘΡΠΟΙ.") ΟΔΟ6]16γ. ὑπέ- 
σχετο ἴ5 Ἰουπα ἴῃ {Π6 Ρ]ΌΓᾺ] ἰπ βοῖπο 55. Καπηον (6178 δαϊῦ. ὃ 888. 

8) 5805 {παὖῦ τὰ τέλη νἸἢ ἃ. Β' ΠΌΑ γοΓῸ 5 ηῆο5. ἐλθ ηιασίβέγαΐε8, 

ΥΪ ἃ ῬΙΌΤΑΙ] νοῦ ἐλ εαδίποί. ΤΠΗΘ τι οὔ {Π6 Ῥ] 18] ΟΥ 5] Πρ. ]81 

ἄοροπαᾶβ ὁπ ἐπ τπβηπογ 'π ὙΥΒΙΟ ἰὖ 1165 ἴπ {Π6 Βρθϑ κου 5 τηϊπα (αηΐηιο 
Ἰοφιιεγι 8). ὅὃ.0. Μῦ. (8 800) τοιπάγκβ ὑμαὖῦ {Π6 νϑγῸ 15 ραΐῦ ἴῃ {Π6 Ρ] ΓΑ), 

ὙΓΠ6η ἐπ πϑαΐου Ρ] ΠΤ] βἰσηϊῆθβ Π νη ῬΟΙΒΟΠΒ. - τότε... -τοῦτον, 

ἐΐεη ἐπαοοα αὐ ἐπαξ τόνῳ ἐΐηιθ. Τὰ οΥοΓ ἴο ἃνοϊα ἃ τϑαππάδηονυ, ΒΘΘΓ 

ΤΟ ΠΟΙΒ τότε δή, ᾿ϊΐ8 (6 οσατιδῖ8. Βαΐ τότε 15 πιβοᾷ οὗ {π|6 (οἴ. 11. 84. ὃ. 2), 

δα {πΠῸ αἀαϊίίοι οἵ κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον 8 ὈΥ͂ ΠΟ Τη6 88 Ῥ]ΘΟΠΒΒΙΪΟ, 

Ῥαὺ σἴνϑβ θη ρῃ515 τες ἐοὐέλοιέ ατρ αοίαψ, ἐπυπιοαϊταζεῖψ. 
ὅ. τὰς... «ἐκλιπόντας. Τὴ ΑὐΠοηΐδπ ΒΟΌΡΓΘΙΏΔΟΥ δὖὺ 568, δῃηδὈ]οα 

{ῃθῃι (0 ταν ᾶσθ {Π6 βθα-οοδβύ οὗ [Ποβθ σου 65 συ] ἢ ὑυ ΒΙΟἢ {ΠΟῪ Ὑγ 60 
αὖ γᾶ. ἀνοικίσασϑαι 15 ΕΓ π8ρ64 οἵ ἃ ΤοΙΠπον 8] ἔτοτ {Πη6 5Βθ8-οοδϑῦ 

ὉΡ ἰπΐο {π6 ἱπίογϊογ. 8661. 7. 5 1; ὙΠ]... 81. ὃ 2. Ὄλυνϑον. ΤΠ 

ΟΕ συϑάθ!]ν τοΟβΘ 'π ἱτηροτίδποθ, πΠῚ}} ἰῦ Βα ΒΘ ΘΠΓΥ ὈΘΟΘηΘ. ΟΠΘ 
οὗ {16 στοϑίθοῦ οἰζθ8. 'π ἄτθθοθ, 8Π4 οδγσ]Θα ΟΝ. ἃ ΒΕ ΘΟΘΒΒΙᾺ] Ὑγ8. ΙΓ 

Μδοράοπία. [1 νγᾶϑ8, Πουγθυϑῦ, [Κη ὈγῪ ῬΒΠΠρΡ 11., γηῸ μάν ἰὖ ἀρ ἴο 
ῬΙΌπαον, τοάποθα {πὸ ἱπηδὈϊ δ πῖβ 0 Βα  ΘΓΥ, δ Πα ΤαΖϑα 105 Ὑ78}15 ἴο {Π9 
στουπᾶ. ΟΥ̓, Οτδιηθ 8 ατϑθορ, 1. Ρ. 252; Το Κοβ Νουίῃ. ατθθοο, ΠΙ. 

Ρ. 459. ταύτην 15 ἴπ6 οὈ͵]θοῦ, ἀπα μίαν τε πόλιν ἰσχυρὰν ἴΠ6 ὑγΓ6α1- 

οαΐθ οὗ ποιήσασϑαι. ὃ. ὃ 186. Ν. 1. τῆς γῆς ἀδροη65 ὍΡΟΙ περὶ 

τὴν Βόλβην λίμνην. Κατ. Οὐυβὶη 5805 ὑπαῦ περὶ ἴῃ περὶ. . - «λίμνην 

ἄοοϑ ποὺ Ποῦθ βί σιν οὐγοιηι, Ὀὰπὺ ργορθ. ΟἿ. Κι ὃ 296. 1Π..1. 4. ΤῺῈΘ 

Ὑγδίουϑ οἵ ΙΆΚο ΒοΙΌο, τυ μ] ἢ αν Εὶ. οἵ ΤῊ ββδ]οηΐοα πᾶ Ν. οἵ Αρο])οιῖα, 

οοτητηπηϊοαίοα τὶ [Π6 ΘΓ υποΟπΙ 5 Κ΄ Ππ8. νέμεσϑαι ἸΘΤΘ ἀφποίθβ8 

ἃ ἰΘΙΠΡΟΓΘΓΥ͂ ΡΟΒΒΘΒΒΙΟΗ. ἕως, α8 ἴοπῳ α3. ἄν, ὙΓΠΪΟἢ ἀΒΌΔΠΥ͂ 

ΔΟρΟΙΠΡδηἶθ5 [Π6 ΒΌ θ᾽ ποῦν ᾿ποοα αἰέθι ἕως (οἴ, 5. ὃ 217. 2), ᾿Ποῦθα 888 

[μ6 ποίϊοῃ οὗ ἀπγαίϊομ. ὈΥ τηϑκίηρ ᾿ῦ ΤΟΥ ᾿Ἰηἀθῆηϊίθ (ΞΞ λοιοθυθ7" ἰοη" 

ἐξ πιαν θ6). 

αἱ νῆες 

᾿ Μακεδονίαν ἔπλεον. 



282 ΝΟΤΕΒ. [Βοοκ 1. 

ΟΠ ΑΡΈΜΈΗ ἜΠΞΕΧ. . 

ΤῊΟ Αὐἰμοπίδη Βοοὶ ἤπαϊησ {πῇ [Π6 Ῥοι ἀξβθηβ πᾶν τϑυοϊἐθᾶ (ξ 1), ἔστη ἐμοῖσ σΟΌΓβ ἴο 
Μαοράοπία ἴο αββίβῦ ῬΏΪΗΡ δηᾷ ἔῃ Ὀσοίμουβ οἵ Ποσᾶδ8 (8 2). 

1. ἐς τὰ ἐπὶ Θράκης (86. χώρια). ὅθο Ν. οπ 1. 80. ξ 9. Τῇδ ραγίβ 
οἵ Τῆταοθ ΠΟΓΘ ΒΡΟθῃ οὗ ϑιαγδοθα [μ6 ἴγθθ Ῥϑῃΐηβα]αβ, Ρ8]]6η6, 

ΟΠ διοἰάϊοο, ἀπα Αοΐρ, ἃπα οχίοηαθα ΠΟΥ 85 [8 8 Ατηρ ΐρο 8. [π 

{πἰ8 τοίου ὑπ Θστθοκβ μ8α ρ]δηίθα οο]οπἶθβ ἃπᾷ Τουπᾶοα βουτβῃϊπρ᾽ 

ΟἸΕ168. καταλαμβάνουσι. .. «ἀφεστηκότα (ΞΞ: ὅτι ἀφεστήκασι. ὅ66 Ν. 

οη 1. δῶ. ὃ 2), χπα ἐλαὶ οίίάᾳψα απὰ ἐλ6 οἱλον ρίασοβ. ἔαυθ αἰγεααν 
γουοϊίοα: ; 

Ὡ. ἀδύνατα... «χωρία. ΤΠΘ ΟΥ̓ΘΙ 5: εἶναι ἀδύνατα πολεμεῖν τῇ 
παρούσῃ δυνάμει τε πρὸς Περδίκκαν καὶ τὰ ξυναφεστῶτα χωρία. 

ἐφ᾽ ὅπερ Υοίοιβ ἴο τρέπονται ἐπὶ τὴν Μακεδονίαν, δη {ΠΘΓΘΙΟΓΘ 15 τ ἐπὶ 
τὸ τρέπεσϑαι, ΟΥ̓ ἐπὶ τὸ πλεῖν. [π τοϑροοῦ ἴο {Π6 ῬΓΪΠΊΔΤῪ ἀθβίρη οὗ {Π6 
ΑὐΠοηΐδη ἢθοί, οἵ, 1. δγ7. ὃ 6. καταστάντες, ϑ8ἰαϊϊογηῖπ ἐποηιδοῖν 68, 
ἑαλίπρ ἐλεεῖν ροϑβὶ ίογν ἴῃ [Π6 Ῥ]δοθ γοίθγγθα ἴο, ἱ. 6. ἴπ ΡΡϑὺ Νίδοραοηϊ. 
ΤῊΪΒ γΥ}}} ΒΏΟΥΥ ΠΥ ἄνωθεν 15 ΘΙΩΡ]οΥΘα ἰπ {Π6 ποχῦ πιθι ΘΓ. 

ΟΗΑΡΤΕῈΒ 1Χ. 

ΤῊ Οοτὶ ἐδ η8, ΒΡΡΥΘ θη δῖνθ [ῸΓ {Π6 δαΐοίυ οἵ Ῥοίίἄεοα, βοπᾶὰ {μι Π0 4 θοὰγν οὗ 2000 

σγοϊα πίθου 8Π4 τη γο  ΠἈΓΙ68 (Β 1): {656 ἴτ0Ὸ 08 ΘΟΙ Δ 68 ὈΥ Ασίβίοαβϑ, ἃ ἼσΆυτα Γγιθηᾶ 

οὔ ἔπ Ῥοίίἀζοδηϑ, γθβοῖ [ἢ οἷἐν ΤΌΤ αδΥ8 δὕζοσ 1[5 τουοὶί (ξ8 2, 8). 

1. ἐν τούτῳ (80. χρόνῳ), ἴηι ἐδι6 ηιοαγιο]ϊ6. τῆς ΠΠοτιδαίας ἀφε- 

στηκυίας, τρῆοη, Ῥούσα παα γουοϊίοα, ἔγοτα. πὸ ΑὐΠποηΐδπηβ. 8. ὃ 290. 
περὶ Ὀρίογο τῷ χωρίῳ Πιἃ8 ἃ Οδ1158] ΒΡ ἢ σαίϊοη, ο᾽ν ἀοοοιηέ 47 Ξ-Ξ 

ον ἐλ βαγοίμ οἵ, ὅθ Ν. οὴ ἕνεκα, 1. δ7. ὃ 4. οἰκεῖον τὸν κίνδυνον 

ἡγούμενοι, γεσαγαίηᾳ ἐλι6 ἀπο} 8 ἐδ)" οτρηι. ἑαυτῶν Ὠδ5 Π6ΓΘ 15 

ΘΧχοϊαβῖνο βἰ σοὶ Ποδίϊομ, 1. 6. ἰῦ ἀοπούοθ ὑπᾶῦ {π6 γο]απίθουβ ὑγο 6 Θ0Π- 
ἢποᾶ ΠΟΙ ἰο ἐ]ιοῖγ οὐσὰ οἰΐγ, ΥΠ1]6 ὑποβο οὗ ὅπ ῬϑΙοροηποβίδη8, 

ὙΠῸ δββϑίβίοα {πθῖὴ, ὑοῦ Τροοϊν θα Οἢ ῬᾶΥ. μισθῷ πείσαντες. 

ὙΔομβπα ἢ (Λπίϊᾳ. ατ. 1. ὃ. Ρ. 810) {π1πκ8 {Ππᾶὖ Π686 ὑσοῦθ ποῦ ΤΠ6Γ- 

ΘΘΠΑΙῪ 50] Ἰθγβ, Ὀὰὺ ΒΟἢ ἃ5. Ὀθὶηρ βοηῦ Ττοτὰ {Π6 οοηϊοάογαιθα βἰδίθβ, 

γρϑοθὶγϑα δέ ρο μα ἔγοπὶ {Π6 ΟῚ ΠΕ Πιϊ8η5, π᾿ τϑίθγοπορ ἴο Ὑγ 10} ΟΡΙ πΐοα 
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ῬΟΡΡο 58Υ5: “οἱ ορ᾿πἰοπὶ νου πτὰ πείσαντες ΔΙ πδη πὶ ΟὈβίατο ν]ᾶθ- 
δὔαχ." τοὺς πάντας, ἴη) αἰ, ἱ. 6. [πὸ ΟὐΟΥ ἰδ π5. ἃη4 ῬϑΙορομηθ- 
βῖδῃ8. ΟἿ Κα, ὃ δ0. 11. Ν. 18. 

ὥ. κατὰ φιλίαν, ογν) ἀεοοιιγυέ 0 7ηϊοπαβἠΐρ. αὐτοῦ 15. ΠΟΙ 61η- 
ΡΙου θα οδ᾽θοίί νον, 707 λΐηι, ἐοισαγα 8. ἠΐηι. οὐχ ἥκιστα ὈΥ Ἰἰζούο8 
ἴῸΓ ηιοδέϊῃ, οἠίεῃ. γὰρ ἴῃ ἦν γὰρ ἱπίγοδποορβ. [η6 ΤΘΆΒοΟη ΨΥ 50 

ΤΩΔΠΥ͂ γο]απίθογθα ππᾶρθ Αὐ᾽βίθιιβ, νἱΖ. Ὀθοᾶπβθ μ6 Ὑ7Ὑ85 ἔγίθπα]ν (ἐπιτή- 
δειος) ἴο {πΠ6 Ῥοίἀξοδηβ, τυ] οἢ σου] 6 ἃ Βα Πποϊθηῦ γθάβοι ΓὩΥ ΠΪ5 

ΔαΤΑΪΓΘΥ5 ΒΠοα 14 [66] ἃ Β᾽ 118} τοσαν α [ῸΓ {Πθτη, 8 Πα τπάγοῖ ἔῸγ ὉΠ 611’ 
ἀοἴθμοο. 

8. ἐπὶ Θράκης, ἐο Τάραοο. ΤΠΘ σοηϊονο 15 ἔγΘαΘΠΌΪΥ ἔοππα ἰπ 8 Π- 

ΒΎΤΘΙ ἰο {Π6 αιρϑίϊοῃ ὁ ΙΓΠ οι (οἵ. ΜΈ. ὃ ὅ84. β; Βα. ἃ 147. Ρ. 412), 

ΔΙΌ ΠΟαΡ ἢ αἰγθούίοη ἐοισαγαβ 18. τποϑὺ ΘΟΙΏΠΊΟΠΪΥ ἀθποίθα. 869 Ν. οἡ ἴ. 

80, ὃ 2, ἧ. Ιπ Θομβοαάποποο οὗ πΠ6 ΠδΙΒἢ 6]]10518 οἵ ἀπὸ ἐκείνης 

(δο. ἡμέρας) ἃ5. {Ππ6 δηίοοράοπῦ οἵ ἧ, ῬΟΡΡο, Ο6]1ου, Ατπο]ᾶ, απᾶ 

ΒΙοοιηῆρ]α τϑαᾶ ὕστερον---ὔ, αὐίον ἐμαί. ἜΘΚΚΟΙ 5 βαϊα ὈὉῪ ῬΟρρο 
(ϑαρρ!. Δαπού. Ρ. 126) πονν ἰο ᾶνο δαορίθα ἡ. Ἠΐβ οαϊζίομ ὈΘΌΓΘ τη9 

185 ἧ. Τὴ 5080]. ἀθῆποβ ἡ ὉΥ ἐν ἡ ἡμέρᾳ, οΥ ἀφ᾽ οὗ. 

ΟΗΑΡΡΤΕΒ {Χ1. 

Τῆς Αὐἰμοηΐδη8 μϑατὶπε οὗὨ [Π6 ἀοἤδοϊίοη οὗὨ Ῥ οἰά:8, δηα [Π6 δϑϑίβίαποθ βαηῦ ἐπίςΠοῖ Ὁ [Π9 

Οὐοτὶπί ΐ8η5, ἀθβραίοῃ. ΟΔ]}188 τυ 2000 ΠΟΡΙῚ [68 πα ἰογὶν 5808. δρδίηϑῦ {[Π6 τϑυο]θᾶ 

ῬΧΟνΐΠΟΘ5 (δ 1); ἃ πποίϊοι 18. ΤΟΥ θα ἴπ ὌΡΡΟΙ Μδοράοηΐϊα θθύνγθθῃ ἴμθϑο ἴΌΤΟΘΒ δηᾶ 

Τ056. ῬΓΘΥΪΟΌΒΙΥ βοπῦ ουδ, γῆο0 Πανίηρ ἴθ ΤΉΘΙΠΊΘ, Ὑγ ΓΘ ΤΠ6η θοβίοσίπρ Ρυάπα (ξ 2); 

μαυηρ' Τη849 8 σοΙπροβί[ἴοπ τυ Ῥογάϊοοαβ ΤΠ 6 Υ ἀθρατὲ ἔγοτα Μαοθᾶοηϊα (8 8): οὶ {πεὶτ 

ΤΩΆΓΟΪΙ, [ΠΟΥ ΤΠΔΚΘ 8Π ΠΠΒΠΘΟΘΒΒΙᾺ] αὐΐδοῖκ ΠρῸὸπ Βογώδ, αὐτοῦ συ μος [ΠΟΥ Ρτοσθϑᾶ οἡ {πο ὶγ 

ὙΓΔΥ ἴο Ῥοίϊἄτρα (8 4), δῃᾷ ὁπ [Π6 {πἰγὰ ἀν [Π6Υ τϑϑοὴ αἰ σΌΠ85 (8 δ). 

1, ἡ ἀγγελία τῶν πόλεων ὅτι ἀφεστᾶσι, ἐδ γορογέ 97 ἐδι6 ἀεγοοέίοτι 

4 ἐλδ οὐξίοβ.; Ἰϊΐζουδ!ν, ἐλ6 Ῥεροῦέ δοποογηηῳ ἐδ οἰξίοα, ἐπα ἐλεν παά 

γευοϊίοα, ὙΤῊΘ βπρ]θοῦ οἵ {π6 βιθογαϊπαίθ οἴδιβθ 18 Πϑῦθ αἰ γδοίθα ἰο 

[Π ῬΓΙΠΟΙ͂ΡΔΙ οἴδιιδθ, δηᾷ τηδθ ἰο ἀθροπα ἀροη 15 βαρβίδηϊςνθ. ΤῊϊ5 

ἘΒΈΦΙ]Υ (Δ Κ65 Ρ]806, γῇ {Π6 Βιογαἰπαίθ οἰδαθθ ἀθρθη8 οα {Πμ6 58Ὁ- 

βίδηϊθινο οἵ {Π6 Ῥυγϊποῖραὶ οἰδαβθ, ΟἿ, Κ. 8 847. 8: Μῦ. 8. 290. 8. 866 
ΝωοΒ1. 72. 81. ἤσϑοντο---ἐπιπαρόντας. Οἵ. Ν' οπ 1. 20. ὃ 8 (1η1{.). 

πέμπτον αὐτὸν στρατηγόν. 86 Ν. οπ 1. 46. ὃ 2. 

. τοὺς προτέρους χιλίους. Οἷ, 1. δ7. ὃ θΘ. Θέρμην ἄρτι ἡρηκότας, 
λαά αἰγοαάῃ οαρέινοα, 1 ογπιθ. ΤῊΘ οοπβίγποίίοπ τν}}} θ6 ππάογβίοοα 

ὈΥ ἃ Τρίθγοποθ ἰο Ν,, οῃ ὁρῶντες προσγεγενημένας, 1. ὅ2. ὃ 2. ὙΒΟΓΙῚΘ 



ο84 ΝΟΤΕΒ. Σ ἑϑο [ΒοοκῚ Ὶ, 

γγᾶβ Βα ΒΘ Π ΒΕ οΔ]]οα Τλοθδαϊογίσα, ἴθ ΠΟΠΟΥ οὗ ΤΠ οββϑϊοπῖοα {89 

ὙΠ οὗἩ Οαδβαπᾶτα, ἃῃᾷ ἀσπρῃίον. οἵ ῬΆΪΠΡ. Τὸ ὑγὰθ ὅο {Π6 ΘθαγοΣ 

Βοτγο, {παῦ Ῥδα] ᾿τστοίθ μ᾽ ὕνῦο Θρ  8{168 [0 [μ9 ΤΊ ΘΒΒΔΙ ΟΠ 818, 105 τηοᾶ- 

ΟΥΠ ΠδΙη0 8. β8 οἰΚὶ. Πύδναν, Ῥγᾶάπα. ΤῊΪ8 ΡΙδοθ νγὰβ βἰὑπδιθᾶ 

ὁπ {ἢ υγϑϑίθυπ Ββοσ οἵ [86 Τμβοιτηδίουβ βῖπαβ, 5. Ὑ. οὐ ὙΠογτηθ, ἃπᾶ 

ὑγᾶβ ἤατπουβ [0 ἐπ θα 6 ραϊπθα ἴῃ 15. νἱοϊπὶῦν, ὈΥ Ῥδυ]ὰ5 Πυτα 5 

ΟΥοῚ {πο Μδοθοῃίδῃ ΔΥΠΙΥ ππᾶο ῬΘΊΒΘαβ, ὑγμῖοι τουτηϊηδ θα ὉΠ 6 θῃα- 

ῬΙΓΘ. 

8. προσκαδεζόμενοι. Οἷ, Ν. οἢ 1. 260. ὃ ὅ. καὶ αὐτοί, ἐλ αἶδο, 

ἱ. 6. {π6 τ τ οθιηθηῦ. ξύμβασιν, απ ασγεοηιογί, ἐγοαΐψ. ἀναγ- 

καίον. ὙΠῸ ροβίθοι οὗ {ποῖγ δα ΙΒ ὑγ85 ΒΌΟΝ, 88 [0 τη8 9 ἃ ΒΌΒΡΘΏΒΙΟΙ 

οἵ Ποβυ 65 ἢ Ῥογαίοοαβ ΠΙΡΉΪΥ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ. 

ογι, οσοηιροϊἰοα ἰο ἢαβέθη. ἡ 

κατήπειγεν, «ἰὐηοα 

Ποτίδαια καὶ ὁ ᾿Αριστεὺς παρεληλυϑὼς 

(Ξ ἐδ οοηυΐης 477 «Αγ Ἴϑέθιι5) 15. ὃ ἴοττη οἵ ΘΧρ γθββίοῃ, ΒΟΙΊΘΥ δύ Β᾽ ΠῚ] 

ἰο Κῦρος καὶ ἡ Περσικὴ βασιλεία (1. 10. ὃ 1). 

ραγίοα ἤγοηι, θυασιιαϊοά. ΟἿ, 1. 189. 81. 

4. ἀφικόμενοι ἐς Βέροιαν κ. τ. Χ. ΤῊΪΒ Ράβδᾶδθ 88 ῬοΓΡΙοχϑα οοπι- 

τηδηΐαΐουβ ποὺ 8 Π1{{Π6| δΠηἃ 85 15 ἀ5ΌΔ] ἴπ ΒΊ 0 οα568 Π88 ΤΘοΘΙ θα ἃ ργθδῦ 

ἀἰγθυβὶυ οὗ ἱπξογργοίαιοπμβ. Βϑθον σγου]ᾶ αἰβεϊ προ ἶ5}} θθύνγθθῃ Βορδ 

πᾷ {Π6 αἰδίγιοὐ οὗ π6 βᾶπιθ πᾶπιθ, ἃπα {1 η]κ5 ἐπαῦ ἴῃ Ῥαββίπηρ ΓΠΓΟΌΡῚ 

86 ἀἰδυσϊοῦ (ἀφικόμενοι ἐς Βέροιαν), ΤΒΘΥ ὑπγποᾶ ΒΙΔαΘΗΪΥ ΠΡΟ {π0 

ΟἸΕΥ (τοῦ χωρίου) ἴῃ οΥᾶον ἴο ἰακθ 1 ὈΥ͂ ΒαΓΡΓΙΒΘ. Βαῦ 1Ὁ 15 νΘΓῪ ὑἢ- 

παίΐθγαὶ ἰο τππακο Βογοδ βίαπμα ἴον ὑπ ἀἰβύγϊοῦ, δπα χωρίου ἴον [Π9 οἰΐγ. 

Βοἶβκο, Ηδδοκ, πᾷ οὔποθ σοῦ] οοπήθοῦ κἀκεῖϑεν Ὑγ ἢ ἐπορεύοντο, 

ἐπὰθ τηδκίηρ ἐπιστρέψαντες... - ἑλόντες ῬΙΘη Ποίϊο. [π΄ ὑπ΄ Οᾶ56, 

πουγθυοῦ, ἴΠ6 καὶ ἴῃ κἀκεῖσεν σγοῦ]α Πᾶγο ἴο 6 ΘΔ ΠΟΘ]]68, δηᾳ {}9 8]6- 

πἰβοαίίοῃ, ὑυμῖο Βοἶβκθ ρῖνοβ ἴο ἐπιστρέψαντες, ἐγγύης ἐδιοῖν" αἰέογ- 

ἐΐοτν ἴο, 18 Α150 σϑῦν ἀουθεία], βίμοθ 1δ ΠΑΡΑΙΥ δα τη 18 οὗἨ ἃ φαθϑύϊοη ὑπιϑῦ 

τὸν νοῦν “κου παν Ῥθοη δαᾶρα, Πδᾶ {π18. ὈΘθὴ {Π6͵ 1408. ᾿πέθπαθα ἴο 

Ῥ6 οοηγογθᾶ. ΒΙοοπιῖ, ἱπ ᾿ἷβ τοοθηῦ ϑαϊτοπ, μ88 τοὐθοῦθα {110 Ὑἱθυν, 

ὙΠΙΘῊ ΒΘ ΤΟΓ Δ ΓΙΥ δηϊογίαϊ πο οἵ {Π6 Ῥάᾶββᾶρο, νἱΖ. ὑπδῦὺ 0} ἉΓΓῚΥ͂ Οἢ 

{ποῖτ ὙγὯ} ἔγοιι Βογθ ἀπ αὖ ἃ βῃοτύὺ ἀϊβίδποθ ἔγοτηῃ 1ῦ, δἰ {Π0 ἔγοπι ἃ 

5πᾶάοθη {πουραί, ΟΥ ἃ Ῥγοιηθαϊαϊθα ἀθδίση δα ἄθορ-]] ἃ Ρ͵δι, ὑαγηρᾶ 

Ῥ8οΚ ἀροι {Π|6 Οἰἐγ, ἴῃ Οὐ ὕ0 ΘΑΓΡΥ ἰῦ ὈΥ ἃ σοι 46 πιαΐπ. ΤῊΪ8. ἴη- 

τοτργοϊαομ μ6 μ85 ὙὙ6}} ἀθαπαοποᾶ, ἐΠΟῸΡᾺ ΤῸ ἃ αἸοροηῦ σθϑβοη (0Π9 

ΔΌΞΟΠΟΟ οἵ πορεύϑεντες καὶ ὈδίνγΘοη κἀκεῖθεν ἃΠα ἐπιστρέψαντες) ὕΠ8ῃ 

Του] αϑοῖρη. ἘῸΓ 1 ἰβ ὙΘΡΥ Βίησιαν {παῦ {π6 ΑἸΠΘπῖαπ ΔΥΤΩΥ͂ πὶ 

{ποῖ ὑναῦ ἴο Ῥοι[ἄτοα Ὁ. απ, [Π68 παύαγαὶ τοῦίθ Ἰγϊηρ' ΔΙοπρ; ὅΠ|6 οοδϑύ, 

Ὅπου πᾶν ὑπνποᾷ οἵ δα παρ βαοἢ ἃ οἱρουῦ!ῦ ἴο {Π6 ννοϑῦ, 88. {Π|6Ὺ 

Ἰησϑὲ πᾶν ἄοπο ἴο ρᾶ58 {πγρουρῃ Βοιδ. [πὶ ἱπο]ϊηθᾷ, ὑμογοοΓο, (0 

[π6 ἱπιορργοίαἑϊοι οἵ Ῥορρο, ΘΌο]1ον, Αυπο]ᾶ, ἀπ ποὺ ΒΙοομηξ,, Ὑγμ 10 ἢ 

τλλῖκο5 κἀκεῖσεν ἐπιστρέψαντες, ἴ{π0 ὑανπηρ ΟΥ̓ οἵ τὸ ΑΥΠΘμΐδπΒ. ἔγουα 

ἀπανίστανται, 616- 
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Βογῶα οα ἐποῖν τϑίαστι ο ἔῃ 8. βϑϑ-οοαϑύ, ὑγβῖο ἢ ΠΟΥ Πδα Ἰοῦρ Ὁ [ῃ9 
ῬΌΓΡΟΒΟ οὗ αἰἰδοκίηρ ἴὉ. ΤῊΘ ραββᾶρϑ τϊσῃῦ {Π θη θῸ Το παογθα: λαυΐπρ 

 γοοεραοα ἐο Βεγῶα, απὰ καυΐπῳ ἐμεποθ γϑύνηιϑα, (ἀρϑῖη ἴο {Π|0 5688), 

70» ἐλεν καᾶ 7)γ8εὲ αἰξοπιρίεα ἐο ἰαΐθ ἐλ6 ρίαοθ διιὲ 106} πιοέ αὖἴε, ἐλεν 
φγοοεραοα, ὃν ἰωπά ἐο ᾿οίξϊάαα. ΤῊΪ5. ᾿π θυργθίδἊ!οη τη 65 καὶ πειρά- 
σαντες... .- «ἑλόντες ἃ ῬΔΙΘΗ 6515, ἰπ ΘΓ ροβϑα ἴο ᾿ΠΙΌΓΣΙΩ τπι8 ἴῸΥ συ μϑῦ ρὰτγ- 

Ῥοβθ {Π6 ΑὐΠπθηΐϊδη ΔΙΊΩΥ Πϑα ἀονϊαίθα 50 ἔᾺ 1 ἔγοτη {πΠ6 αἰγθοῦ στουῦΐθ 
Δοησ {Π6 568 -8Π0 "6. [Ὁ 15. ποῦ ἴο Ὀ6 Βιρροβϑαᾶ {πδὺ {Π6 ΔΓΙΩΥ βίγποκ 

{π6 οοαβῦ δὖ {π6 βϑῖιθ ροϊπηέ, ὑγμθυθ ὑπ 6Υ Ἰοῦς 10 το τη οὔ το Βογοϑ, 

Ῥαῦ το ΒΙρΠΘΥ τπιρ, 8η4 θη ἐπιστρέψαντες 4065 ποῦ τηθ8ῃ, ὅπ) 7 

αὐροοίίψ δασῖ, Ὀπῦ ἐπιγγῦπ 9 ὑονγαγαβ {π6 568. πειράσαντες --Ξ- 

ἀπύπειραν ποιησάμενοι. Παυσανίου. Ἠδ νγᾶϑ οἰὑΠοι {16 βοὴ οὐ {ῃ0 

Ῥυούθον. οὗ Τογᾶβ8. παρέπλεον, δαϊϊοα, αἴοης ἴπ6 οοαβί. κατ᾽ 
ὀλίγον, ἰοιδιιγοῖψ, ὧψ ἴοισ ηιαγο68. τριταῖοι. ΤῊ ἢνβὺ ἀδυ᾽Β 

ΤΆ ΓΟ ῬΓΟΌΔΟΙν Ὀρουρὐ {Πθιὴ ἰο Ῥο]18, {πμ6 βθοοῃᾷ το ΤἬΘΓΤΩΘ, 8π4 [19 

{πϊνᾷ ἰο αἸρΌπαβ, νυ] οἢ. τγὰ8 δθοαὺ Δῃ ΟΥΑΙ ΠΑΙῪ ΔΎ᾽ 5 τηϑτοῃ, Ν. Υ. οὗἉ 

Ῥοιφ8. 

ΟΕΓΑΡΤ ΧΕ, ὌὭΧΤΙ. 

Π6 Ῥοίἀεοϑηβ δηᾷ ἐμὶν 811165 ΘμσϑτηΡ οἡ {Π6 ᾿ἰδέμιημϑ (8 1); Ατί βίθιιβ 15 ΘἤΟβθἢ βΌΠΟΓΙΑΙ οὗ 

ἐπ ἱπέβπέγυ, δπἃ Ῥογαϊοοδϑ οὔ {Π6 ΠΟΥ͂Β6 (8 2); τη6 ρίδη οὗ ἴπ6 ΤὈΤΊηΟΓ, ἴο Ρ]866 δὖ ΟἸγτ- 

{ππ5 Π6 ΟΠ δ)οϊ ἀἴδηβ δηα {Π6 411165 ἔγοπι Ὀθγοπᾶ (Π6 ἰβίμ πημ8, 8Π4 ΠΪ5 ΟὟΤΙ ΔΥΤΩΥ͂ ΟἹ {Π9 

Ἰβίμτπιιβ ἴο νγαΐοῃ [Π6 τηοίϊοη8 οὗἩἨ {Π6 ΘηΘΤΩΥ͂ (8 8), 5 αἰβαυσδησθᾶ ὈΥ {Π6 Τοτϑοδβῦ οὗ Ο4]- 

1185, Ὑπὸ ἀοίδομθβ [9 Μδοβθάοῃίδῃ ΠΟΙΒΘ πη ἃ Ῥϑτίγ οὗἉὨ {Ππ6 311168, ἴο Ῥσθυθπῦ ΔΗΥ͂ 58} 

ἔτοιη ΟἹ πίμιιβ, ἀμ πο π ΤΠΔΤΟΠ65 ἰονγαγᾶβ Ροιϊάδοβ (8. 4); οὔ δυγίνίηρ δὖ {Π6 ᾿ἰβέμτητϑ 

πᾶ παϊησ ἐπ Ῥοίίἀρδη «πᾶ Οογί εἶδ ΤΌΓΟΘΒ. ΔΥΥΘησίησ {ΠΘΙΊΒΟΙν 68 ΤῸΣ Ὀδίί]6, (Π9 

ΑἸΠΘπἴδη8 ἴὍττη ἴῃ ορροβίζθ ὉΥΓᾺῪ 8Πη4 {π6 Ὀδιι16 ΘΟΤ ΘΠ 068 (8 δ) ; [Π6 τ πο σοτητηδη θα 

ΒΥ Ατ᾽βίθαβ ἴπ ῬΡθυβο 5 νἱοζουίοιβ, Ὀπῦ 1Π6 ΟἿ υνῖπρ 8 σοιηρο]]θα ἴο σϑίϊγ Ὀϑίοσθ [ῃ9 

Αὐμϑμΐδηβ ᾿ἱηΐο ἴπ6 οἰΐν (ξ 6). 

1. πρὸς ᾿Ολύνϑῳ, πεαν ἰο ΟἰψηέδιιΒ. ΤῊ, Πουγθυ θυ, ΡΡΘΔΥΒ. ἴο ὈΘ 

80 αἸοτοπῦ ἔροτα {πὸ φροβίτοη οὗ {π6 ΟοΥἰπὐμΐδηβ, 88 ρῖνθη ἴῃ ἕξ 8.-ὅ 

Ἰηΐνα (Υ1Ζ. ἀπο [Π6 τγ 8115 οἵ Ῥούϊεθα ὁπ {Π6 5146 {πδύ Ἰοοκρα ἰονγαγαβ 

ΟἸΣ πί 5), ἐπαῦ 1 ατὰ αἰβροβθᾶ ἴο δαορὺ πρὸς ᾿Ολύνϑου (οη, ἐλ6 8146 1ο- 

«σαγα8 Οἰγψηέλαιϑ), [πΠ6 τϑααϊηρ οἵ Ῥορρο, αοβ] ον, Κυὰρ., ΑΓΩΟ]Α, πᾷ 

ΒΙοοιπῖ. 1 τὴ οοπῆχτηρα ἴῃ (818 Π6 τπογΘ ὈΥ͂ {π6 δρχϑρθίϊοαὶ ἐν τῷ 

ἰσυμῷ, ὙΓΒΙΟΏ ΒΟ ἸΟἽΥ βρθακίηρ οοὰ]ά ποῦ μᾶγθ Ὀθθὴ δ4α84, ἴδ {Π6 
ΔΙΊΩΥ οὗ Ατὶβέθῃβ πδᾷ Ὅθοπ ἄγδνγῃ Ρ ΠΘΘΡ ἴο ΟἸΥὨΠ18. ------- ἀγορὰν 
νον ἐπεποίηντο. ΤῊ ΪΐΒ ργθυθηΐθα {Π0 50] 1615. ἔρο μὰ βγαρρ]ηρ' Ἰηΐο ἐῃ9 
οἷν, ὑπᾶον {Π6 φγθίθηοθο οἵ ρούψϊηρ Ῥγου βίοηβ, τῆς πόλεως, ἷ. Θ. 
Ῥοίϊεθ8, πού ΟἸγ πίῃ. 
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οϑῇ ΝΟΊΤΒΒ. τς [ΒοοΚῚ; 

9. ἀπέστη, ἠαᾶ γουοϊέοα, 15 ΤΠ ΔΓ. ἔοτ' π6 ρρου. ΟἿ, ΜΈ. ὃ 497. 
Οὐϑ.; Κ. 8.260. 8; 5. 8211. Ν. 14. - ἀπέστη γὰρ εὐϑὺς κ. τ. λ. 
ΤῊΪΒ βυδᾶοθη ἀθβογίίΐοη οἵ [πΠ6 ΑὐΠθπΐδηβ πα 8]]Ἰᾶ ποθ συγ ἢ {πο 6η6- 
Τηΐθϑ, ΤηΔῪ ὉΘ τοϊουτοα ἴο [Π6 ΠοΟΚΊΘΠο85 οὔ Ῥογάϊοοδβ, Οὐ ῬθυμΔΡ5 ἴο {Π6 
ἘΠ᾿ 5. 1Π 4016 αὐΐδοὶς οη Βογῶδ. ἀνθ᾽ αὑτοῦ, ἐπ 8 βἰεαᾶ. Ῥοταϊο- 
Ο85 Ὑ7χ85 ποὺ Πἰτη561Ε ργοβοηῦ ἰπ {ῃ6 ἢρηΐ. 

8. ἡ γνώμη τοῦ ᾿Αριστέως --- τὸ ̓Αριστεῖ ἔδοξε, ἃπα ΠοΟΠΟΘ ἔχοντε 
ΦΌ]]οΥγ5 ὈΥ {Π6 οοηϑβύγιμοίίο σα βοηϑια. ΟἿ, Κὶ ὃ 818. 1. ἃ; 5. ὃ 257. 2, 
--- ἐπιτηρεῖν (οἵ, 1Π1. 87. ὃ 2; ΤΥ΄. 42. ὃ 8)....ἐπίωσι, ἐο οὔδογυθ ἐλδ 
«Αἰλμογυαη8 ἐγ ἐλον δλοιϊα αἀνώηοθ. ἘῸΓ {π0 π86 οἵ {πμ6 βυδ]αποίϊγο, 

860 Ν. οη 1. 36. 82. ἔξω ἰσθμοῦ. ΤΠΘ ΔΡΌ]616 15 ΤΆΓΟΥ οταϊ[οα Ὀ6- 

ἔοτο {Π15 σογᾶ, οχοορῦ σΏθη ἰὖ τοίου ἴο {86 ᾿ϑύμιηπϑ οἵ ΟὐΥ  Π.Π.. ------- 

ΤῊΘ ΔΓΌΪ016 τὴν ὈΘΙΟΠΡΒ ἰο ἵππον 84 ποῦ ἰο διακοσίαν, Βῖποθ. ΠΟ Τη6η- 

ἀἴοπ ἢ85 Ῥ6Θἢ Τη846 ῬΓΘΥΪΟΌΒΙΥ ΟὗἩἨ ΔΠΥ͂ ΠΌΙΗΌΘΙ. ἵππον, οαυαΐν. 

Τὴ {Π6 58Π16 Β6η86 Ὑ76 ΘΙΩΡΙΟΥ͂ [Π6 6 Τὰ ἦο07386. ἐπὶ σφᾶς --- ἐπὶ τὴν 

Ποτίδαιαν. ὅ0}0]. κατὰ νώτου, ἴη, ἐ}.6 γδα᾽". βοηϑοῦντας ΑΤ᾿5- 

ἴθιι5 8ἃπΠ4 8. {τΌ00}5. ἐν μέσῳ ποιεῖν, ἐο ρίαοθ δοέιροεῃ. ΤῊΪΒ 
ΤΠ ΟΘΌΥΤΟ, δα 10 ὈΘΘῊ ΘΟ Ο5βὉ], σοῦ] Πᾶνθ οι ρο 164 ἐμ ΑἸΠϑηϊ- 

8ΔῺ8 ἴο πᾶν Ὀυρηῦ πϊῦ Π6 ΟοΥ πίῃ ΐδη5 δηα Ῥοίἄξθδῃβ ἴπ ἔτοηΐ, 
ὙΓῈ116 {ΠΟΘ ῚΓ ΤΟΔῚ Ὑγ885 δὖ {86 58Π16 {ἰπ1ι6 αὐζδοκρᾶ Ὀγ {μ8 Ομ δ)ο  αἴβηβ, 

ὙΠΟ ὙΤΟΓΘ ἴο 58}}Υ ἔου τ ἔγοστη ΟἸγπΠ8. τοὺς πολεμίους ΤοίοτΒ ἴο 
{86 ΑΥ̓Βοῃἰδη8. 

4, δ᾽ αὖ, διιΐέ οῃ ἐδ οἰλό7" λαπά. Μακεδόνας ᾿ὰ5 {86 [ΌΓο6 οὗ 8Π 

δα]δθοίϊνο. εἴργωσι---ἐπιβοηϑεῖν. ΤῊΘ πορσαύϊοη δἰο νουθ5 οἵ μἰη- 

ἀοτῖηρ, ἀθηνίηρ, τοί πϑίηρ, οο. 18 ΠΊΟΓΘ ἸΒΌΔΙΠΥ Βγθηρ  ΠοηΘα ὈΥ͂ μὴ 

ν] Π6 ᾿πῆπϊίνο (566 Ν. οἡ 1. 80. ὃ 1). τοὺς ἐκεῖσεν -- τοὺς ἐκεῖ 

ἐκεῖσεν. Οὗ Βαί!. ὃ 161. 8. Ρ. 446; Με. ὃ ὅ90. ὁ (6η4) ; Κὶ. 8 800. Β. 

8. 866 4150 ὙΠ1. 107. ὃ 2. ΤῊ οἴδιβθ Δ ὺ Ὀ6 ἰγδηβ]αἰθα, ἐλαέ ἐλευ 
ηυϊσηέ Ἰυαθν ἐΐιοϑ6, τολο 1067᾽.6 ἐλ6γ6, 7γόην βαϊψίης γον, ἐο ὑγζηρ ἀ8- 

δἰϑίαηεο. αὐτοὶ δ᾽, 1. 6. ΟΔἸ]] 15. Δηα Πἷ8. ΘΟ]]ΘαρΊΙο8. 

σαντες τὸ στρατόπεδον, Παυΐηρ οατιδεα, ἐλδ αὐηὶῃ ἐο ἀδοαηιρ --- παυΐη 
ὑγοΐογν τ ἐ}ι6 ὁπισαπιρηιθηΐ. ἐπὶ τὴν Ποτίδαιαν. ΤῊΪΒ. 5ῃοννγβ {πδὲ 

{Π6 ΟοΥ ἴδῃ ΔΥΊΩΥ Πα βἰαιοπθα ὑμοιηβοῖν 8. οἱοξθ τὸ [Π6 νγ8}}8 οὗ 
Ῥοιἅεθα. ὅθο Ν, οἡ ὃ 1 ΒΌργα. 

ὅ. πρὸς---ἐγένοντο, δαηιθ ἰο. ὅ60 Ν. ὁῃ. διεκρίϑησαν πρός, 1. 18. ὃ 2. 
- ὡς ἐς μάχην, ἔπι Ο7016)' 701 δαΐίϊ6. ὡς ΠΘΓΘ ἀδποίθϑ ΡΌΓΡΟΒΟ. 

καὶ αὐτοί, ἐλεψ ἐλιοηιϑοίυεβ αἶϑ8ο. οὐ πολὺ ὕστερον, ποί ἰοΉ 
αὔι6}' --- ὉθΥ ϑοοτ. 'ΓΠ5. θα 016 τνὰβ Τουρηῦ Δ, ο. 482, ΟἸγΙΡ. 87. 1, [89 

ΒΔ ΠῚΘ Ὑ6 8 (“᾿Ἰηθαπίο ααϊηΐο τηθηβθ Αἰίϊοο." ῬΟΡΡΟ) ἱπ ὙγΒ ἢ ἐπ 5θ8- 

ἤρμῦ αὖ Οὐγόγτα τοῖς Ρ]δοΘ. 
0. αὐτὸ ρσῖνοβ ΘΠ ρΠαβῖβ ἰοὸ κέρας (800. Ν, οη 1. 88. ὃ 2) -Ξ ἐλδ τοὐηῷ 

40].67.86 ἴα ἐλ εἰς δἰγεησίδ, οὐ, {6 8ἰγοησί Γ᾽ ἐδθ αὐηὶν (Υ12.) ἐλ 

5 4, 

αἀναστη- 



ὍΗΑΡ, 1.Χ1Π|.] ΝΟΤΈΕΞΒ. 08 

«οἵτις οοηυηιαπαφα ὃν Αγἰβέοιιϑ. Ορροβϑᾶ ἰο {Π|8 18 τὸ δ᾽ ἄλλο στρατό. 
πεδον ἱπῖτδ. καὶ ὅσοι... «λογάδες, δοίϊ, ἦ6 απ α8 γιαηψ Οογπέλ-. 
ἑαη8 αϑ 1067}8 «οὐέἠ, ἀΐηι, απια 47 ἐδι6 γεϑέ, ἐΐ6 ρίοκοά πιθπ. ΤῊΪΒ βαπύθποο 
15 δροχϑαϑίϊοαὶ οἵ κέρας. ἐπεξῆλθον διώκοντες ἐπὶ πολύ, αὐἀναηεθα 
ἐπ ριιγϑιὶξ ἃ ἰοηῃ αἰδέαπιοθ. ΤῊΘ ρατγύϊοϊρ]θ βϑσθ οοηΐαὶπβ {Π6 ΘΔ Πρ 

1ᾶ6α, αὐναποοα, ριμγ)βιυίηι Ξε: ριιγϑιιοά, ΟἿ, Κ' 8 810. 4.1; Κ. 8 226. 8 

τεῖχος οὗ Ῥοί(ἰάφδ. 

ΘΟἾΓΑΡ ΠΕ ΠΣ ΤΕΤ. 

Αὐἰβέθιβ παυὶπο' τοί ασπϑᾶ ἔγοτα ἔῃ 6 Ῥαγβυϊξ, [ΌΤΟ68 Ηΐ8 τΥΔΥ Υ ἢ τηθο αἰ Πα] γ ἱπίο Ῥοί 

ἀ:β (ξ 1): δ ἴῃ δοτητηθηοθιηθηῦ οὗ ἴπ6 ἤσῃξ, [μΠ6 Ῥοίἄξθϑη διχ ἡ Ἕδτῖθ5 ἴῃ ΟἹ ἢ τ|8 ἴββιι8 

Τουίῃ ἴο δὰ {πϑὶγ ἔγίθπαβ, θὰ ρογοθί γῖπσ ἴμθιη ἰο Ὅ6 ἀοίθβαίθα τϑῦγο τυ Πῖπ Π6. Ὑγ8}18 

(8 2); 6 Αἰ μεπίδηβ δγθοῦ 8 ἰτοργ (8 8). 

1, ὡς ὁρᾷ, τοἤδη ἦθ 8668. Ἡϊἰϑίογῖοα] ργοθθηῦ. Κ(, 8 211. Ν. 4. ---- 

ἠπόρησε.... «χωρήσας, ἢ τηα5 ἔπ, ἀοιιδὲ ἔγ τολϊοῖ, αἱγδοξίοτ, (1. 6. συμοῦμο 
ἰονγαναβ Ῥοίεθα οὐ ΟἹ γί Π 85) ἀ6 δλοιία γι ἐδ παξαγα 9} ργοοοοαΐηρ. 
Ῥούνγοθη Πἰτη δπα ΟἸγητι5. σοῦ {Π6 Μδοραοηῖδη ΟΑΥΔΙΓΥ 8πᾶ ἃ 46- 

ἰδορτηθπῦ οὗ ἔπ9 ΑἰΠθηΐδη 811165 (1. 62. ὃ 4), πα ᾿ηνοβίϊηρ Ῥοίϊαεθα 

γγογ6 {πΠ6 8000 Αἰποηΐαη ΠοΟρ] 65 πα {Π6 πηϑῖη ὈΟΟῪ οὗὨ {Π6 1} 411165. 

Βούἢ αἰγθοίϊομβ ὑγοῦθ {μου οσο {111 οὗ ἀδηρΌΓ. ἐπὶ τῆς ᾿Ολύνϑου. 
566. Ν. οἡ 1. 80. ὃ 9. δ᾽ οὖν, διιέ Λοισουθῦ. οὖν ΒΘΓΎΘΒ ΠΕΙῸ 85 8 
Ῥδτίϊο]θ οὗ τϑίθγθπορ -Ξ- διεύ αϑ ο ἐμαΐ ηιαξέον" (1. 8. [πὸ ἄδηροι. οὗ τοὸ- 
ἰγϑδίϊπρ ἰῃ οἰ αἰγθοίϊοη). ξυναγαγόντι.... . χωρίον, τοΐθην (868 

Ν. οἡ 1. 18. ὃ 6) ἀδ6 λαᾶ εοπέγαοίοα ἢιΐ8 7ζογοο8 πιο α8 ϑηιαϊΐ α δοηι- 
»α88 α8 ροβδίδί6 (ὡς ἐς ἐλάχιστον ἴῸΓ ἐς ὡς ἐλάχιστον), ἴῃ ΟΥΘΙ ἴο 

οαὖ ἘΠΟΙΓ ὙΥΔΥ ἴπ ἃ ἄθπβο ὈΟΑΥῪ {μπγουρἢ {Π6 Θηθιηγ. ϑοτηθ Ἰοΐῃ ὡς ἐς 

ἐλάχιστον χωρίον ἴο δρόμῳ βιάσασϑαι δτηια Το Ποὺ 10 ἐαηιψιαην ργο:ῖ- 
ηυην ἰοσιηι θὲ ηυϊγυϊηυὶ ἐπιογυαῖϊζ, Ῥαῦ [Π6 ποέϊοῃ οὗ βρ808 οὐ' ἀἰβίαποθ 

68} ΒΑΓΑΙΥ οχιϑῦ 'π χωρίον. ΕῸΓ ὡς ψ]Ὸ {Π6 Βαρουϊδίϊνο, οἵ, Κι. ὃ. 289, 

Β. 2; 5. 8 169. ὅ. --Ξ--- δρόμῳ βιάσασϑαι, γ)υ7υΐηι 7 ἰο 7076 ἐπι)" ἐσαν, 

(Ξξ ἰο τιᾶκθ ἃ στ88). 5. ὃ 906. 1. παρὰ τὴν χηλήν, αἴοπφ {πὸ 

ὀγοαιραΐον ; Ἰἰΐογα!]ν, ἐλ6 οἴαιο, ἃ Ἰδτηθ σίνϑη ἔγομι (Π6 ἴΌττη ἴῃ τυ ΒΟ ἢ 

10 βἰγθίοῃθα ουῦ. Τὴ ΟοΥ π Πΐϊδπβ θοῦ] ποῦ οηΐοῦ [Π6 ραΐθ οἡ {88 

βἰ46. ἰονγαυαβ ΟἸγπίμιβ, ἴῸ {Π6η {Π6 ΑὐΠΘμΪΔπ5. ὑσοῦ]α ἤᾶγο τυβῃθᾶ 

Ἰηΐο {π6 ἴονγῃ τ] {Πθῖὴ ; {Π|Θυ, ὑπογθίοσθ, οἰ θ γα δ]οηρ {86 ῥτοὸ- 
θοίίπρ' βίομθ- σου, ὙΥ ΒΊΟἢ βοῦν θα ἴο ργοίθοῦ {Π6 τν8}15 ποχύ ἴο {π6 βθᾷ 

ἔροη {Π6 ἴοτοθ οὐ {Π9 τγᾶνοβ, ἃπα {Π|π8 πίθου θα ὈΥῪ οπθ οὗ [(Π9 ρβϑίθβ οὴ 



288 ΝΟΤΕΒ. [Βοοκ]. 

{π6 5'4θ ἐονγαγᾶβ Ῥϑ]θμθ. [Ι͂ἢ ἀοϊηρ {Π15 ὑΠ6 Ὺ στοῦ οχροβθᾶ ο {86 
ΘΠΘΙΏΥ 5. τηΐββ] 65 (οαϑῦ ῬΓΟΌΔΌΙΥ ἔγοπι ἴπ6 Ὀ]οοΚϑαϊΐπρ βῃϊρΡ5, οἵ. 1. 61. 
8. δ), ἀηα {πΠὰ5 βαδίαϊ θα Βουὴ0 ᾿οβϑβ. ὅθθ ΑΥΠΟ]4 5 ηοΐθ οἡ {18 Ῥᾶββαρθ, 
πᾷ οὗ, Χρη. ἀπδρ. ὙΠ]. 1. ὃ 17. Ῥορρο βαυρροϑίβ δῃ θηΐγϑποθ ἴο [86 

ἰονγῃ οἡ {π6 546 ἰουγαγβ {πὸ Ὑγαΐθγ. διὰ τῆς ϑαλάσσης, Ἷ. 8. 
{πγοῦρἢ {π6 νγαῦθυ Ὀθύνγοθη ὑπ Ῥΐθυ 8ηα ὕΠ6 Ὑ78}15, Ὑυ βοὴ τγα8 ἀουθῦ- 

1655 φαϊΐθ Βῃ8]1ονγυ. [Τ 15 βύγϑῃηρο [ἢδῦ ΔηΥ Οὴ6 5ῃοι]α οοηπθοῦ {656 
που β τ ἢ βαλλόμενος (δοῖη 8οὲ αἴ), ἃ8. ὑποιρῆ Π6 Τα ΐββι]05. Ὑγ6ΓΘ 

{Πγονγπ ΟὐΘ ὑπ ᾿ἰηΐθυναὶ οἵ νναΐου. Ὑοῦ βῦοῃ ἰβ {πη6 οχροβι(ἰοη οὗ 

Βοηβά. οἰξθᾷ Ὁγ Ηδδοκ. ὀλίγους μέν τινας, ϑοηϊ6 ζϑιο. τινὰς Δ85 

το {π6 ἱπαρῆπίζοηρϑβ οὗ {πΠ6 παταῦθοσ. 85. ὃ 1058. Ν. 2. 

2. οἱ δ᾽---βοηϑοί, '. 6. [πΠὸὁὸ Μαοραοῃίδῃ πουβθ 8ηα {π6 ΟΠ] ΙΔ η8, 
οἷο. Οἱ 1. 62. ἕ 8. ἀπέχει τοῖθγβ ἰο ΟἸΥ ΕΠ 8. δὲ 18. ΟΔπ58] 
(ΞΞ γάρ). καταφανές, ὅγ δἰσῆΐί, οἱδίδίο, “ὑψηλὸν γὰρ τὸ χωρίον ὃ 

᾿Ὄλυνϑος." 6110]. σημεῖα ἤρϑη, {16 βἰαπααγάᾷ τρὰα8 γαϊδβοί 88 8 

ΒΙ 5.18] ἴο δοτηπηθηοο Ὀα.Π6. ΤῊΘ ῬΓΌΡΟΙ Ροβίοη οἵ {686 γογβ 18, 

ὑπογοίογθ, θθίοσθ ἡ μάχη ἐγίγνετο. βραχὺ μέν τι, βοηιθ ζἰέ{16 α18- 

ἐαπεθ. ὅ86 Ν. οἡ ὃ 1 (6π4). ἱππῆς οὗ ῬΙΝΠΡ ἀπ Ῥϑαβδηΐαβ. ΟΝ, 

Τ 61. 5 Μακεδόνες. 886 Ν. οπ 1. θῶ. 8 4. διὰ τάχους Ξ-Ξ 

ταχέως. Μί, ὃ 809. 6. ΑΠ δᾶνοιθ ἴῃ {Π6 ριϑαϊοδίθ 18 ἔλθαπθ με ]ν ἕο Ὀ6 

Το εοΡθᾶ 85 δῃ δα]θοίϊγθ. Ηθτο ὁ τηΔῪ 6 8η5]α 64 8ροοάψ, 85 ᾿ποῸΡ ἢ 

ἴῃ ϑρτθοιηθηῦ τ]. ἡ νίκη. ἐς τὸ τεῖχος οἵ ΟἸγΒΡΠαΒ. 
τέροις (ἀνα ἴον [π6 Δαποπιῖη8)] ρθη ἶν6), ἱ. 6. οὐ ποῖ Π 1 ΡΔΡΥγ. 

παρεγένοντο ἴῃ Π6 Ὀδί]6. 
8. ὑποσπόνδους (Ξ-- ὑπὸ σπονδαῖς), “ἰγι167} ἃ ἔγι66. Ἰῦ ὙὙ88 8π 80- 

Κηον]θᾶρπηοθηῦ οὗ ἀοίοαῦ, ἰο ἀοιηδηᾶ 8 ὑγποθ ἴον Ὀυγγίηρ {πΠ6 ἄθϑᾶ. 

ἘῸν {π6 Ἰαϊοτα ὉΥ τυ πο δῃ ἀαϊθοίνο ἀθπμούθβ ἐπι ὙΔΥ ΟἹ ΤΩΒΏΠΘΥ, οἵ. 

Κ. ὃ 264. 8. 6; 5. 8 168. 8. ὀλίγῳ ἐλάσσους τριακοσίων, ὦ ζἰέεϊ6 
1698 ἐδατ ἐΐγοο μιπαγοά, ὙΤΠΘ οοιηραγαύϊνο 18. ἐΡΘαΠΘΏΓΠΥ αὐθηαρα ὈΥ͂ 
πγογᾶθ ἀοπούϊπρ ααδηξγ, ἴο ΒΟΥ ΠΟῪ ΙὩΠΟὮ ΤηΟΤΘ. ΟΥ 1685 οὗ {86 

ΦΌΔΙΙΟΥ ΘΧρΓΘββθᾶ ὈΥ ὑπ δαϊθοῦϊνο 18 ἰπίοπᾶρα, Οἱ Κ. ὃ 289. Β. 1. 
-- --᾿ ̓Αϑηναίων δὲ αὐτῶν. Ιῃ {Ππ|0 Ρ]αΐη οὗἩ {π6 ΑΟΔάΘΤΩΥ πθᾶῦ ΑΙΠΘΠ5, 

τγᾶβ Τουπᾶ {Π6 ᾿πβογιρύϊομ ἴῃ ΒΌπΟΡ οὗ {π0 ΑὐΠΘμἱδη8 ὙΠῸ 16}1 ἴῃ ὑῃ 8 

Ῥαΐ]6. Τὸ νγαϑ Ὀγουρηῦ ἰο ΕΠρΙαπα Ὀγ Τιογ Ἐ]ρὶπ, ϑηα 18 ΠΟΥ ἴῃ [ῃ9 

Βει θη Μαβοαα. ΤῊ ἢγϑῦ ΤΟΣ Ἰΐηθ8. μᾶγο ὈΘΘ Ἰοβῦ, συ 86 ΘΧοΘρ- 

ὅοη οὗ ἃ "γογᾷ οὐ ὕνγο δὖ ὑπὸ Ῥορὶ ππΐηρ' οὗ ϑδοὴ Ἰΐηθ, πᾶ {Π9 Θ πα πρΒ 

οὗ {π6 τοιηδϊηΐηρ οἰραῦ ἀγο ὈγΌΚοα ΟΥ̓, θὰ πᾶν Ὀθθη τοβίουθα οοηἶθο- 

ἀπγΆ}]ν ὈΥ ΤᾺΪΘυΒῸἢ δηα ΒόοΚη. ΤῊΪ8 ΘΡΙ ΔΡΙ ΤΩΔΥ Ὀ6 ἔουπᾶ ἴῃ {110 

ΔΡΡοπαϊχ οἵ βορ!ιοο 58 ασθοὶς Ὑ οι θ8, Ρ. 389. Τὰ (μ15. θα 616 δηᾷ ἴῃ {Π|9 
Βα βοααθῃῦ βίθρο οἵ Ῥοϊίάωα, βοουδίθβ β ΘΔ] ν αἰβυϊηρ θη ΠἰτηΒ6]}, 

οὐδε- 
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ΘΕΕΑΓ ΡΤ ΕΝ ΣΝ: 

Τη6 Αἰμϑηΐδηβ ἱηγοδὶ Ῥοίϊεθα, απᾶ οἰγοιπιν δῖ {π6 5146 ΤΔοΐηρ [Π 6 Ἰβίμπηι8. (8 1); {19 

Αἰμοπίβηβ δὲ Πουηθ, οα {Π6 τϑοοῖρέ οὐ {818 ἱπιθ] Πσϑηοθ, βοπᾶ ουΐ ἔγθβῃ ἰγοορϑ, Ὑγ 0 Θ0Π|- 

Ρ]οίθ ἐπ ἱπυθδίπιθηῦ οἢ {Π6 5146 ἰονγαγᾶβ Ρ8]16Π0, δα {πῈ8 Βαστομπᾷᾶ (Π6 Ρ]Δ06 ΟἹ ΘΥΘΓΥ͂ 

βἰᾶθ (ξ8 2, 8). 

1. τὸ δ᾽ ἐκ τοῦ ἰσθμοῦ τεῖχος, ἐΐ6 τραῖΐ οη, ἐλ 8ϊἋ16 4} ἐλ ἰβέδηιιιϑ. 

ἐκ ἴτηρ] 165 {παὺ {π6 βἰαπα-ροϊπῦ οὔ οὈβογνδίΐοη ὑγᾶβ ἔγοπῃ {6 5149 

ἰοναν 5. ΟἸνπίμπβ8. 80. δον, νῦ Πᾶγϑ τὸ δ᾽ ἐς τὴν Παλλήνην (50. 
τεῖχος), 8πἃ ἴῃ ὃ 2 (614), τὸ ἐκ τῆς Παλλήνης τεῖχος, ὕΠ6 ΌΓΡΠΙΘΙ οἵ 

ὙΠΟ τοίου ἰο 8. ροϊηὐ οὗ οὐβογνδύϊοη νη {πΠ6 οἷ τυ ἢ 1Π6. Θγ9 

ἰονναιβ ῬΆ]]Θπμθ, {π6 Ἰαύίου, ἴο ἃ φροβίἴοη 'ἴῃ ΒΟ 1Π6 Θγ6 γγ88 

αἰϊγθοίθα ἐουναγβ {Π6 οἷἵυ ἤτοιη ῬΆΊ]ΘΠΘ, ΟΥ̓ Ομ [Π6 5146. ἰουναγαϑ 
ῬΆΠ]Θημ6. Αγηο]α βαγβ {παῦ “ἐκ ΘΟΥΓΘΒΡΟΠα5 1 οἷν οὐ ἃπηΠ4 ἀοηούαββ 

47 οὐ δοϊομιίηῳ ἰο.,) οἵ ΐο ἢ ῬΟΡΡΟ 5808 “τη8]6 Ἰηζογργθίδίι ΑὙΠ. 

ΘΧΘΙΊΡ]α. αἰ ν ΓΒ ββί πη, τ Ἰβοθη8.ἢ ἀποτειχίσαντες, «ραἰζίη 9. 1. 6. 

ἀγαυνίπρ ἃ Ἰἴπ6 οὗἉ οἰγουτα δ] ίΐοη. ΟἿ, ὃ 2. Ἰηἶνα ; 1Π1. δ1. ὃ 8; 94. ὃ 2, 

οὖ βξθ 06 8]. ἐς τὴν Παλλήνην, 1. 6. ΘἰὕΠΘ᾽ δ᾽ ΟἸΌΥ ὈΥ͂ {Π18. ΠΘΠΊΘ, ΟΥ̓ 

{Π6 Ῥϑῃϊΐηβαϊα ᾿[561, ῬΓΟΌΔΌΪΥ {π6 Ἰαύίου 15 τηθαπί, 885 ΤῊ που 68 

ΤΊ Δ 68 ΠΟ Ἰπηθηΐϊοη οὗ 50} 8. οἰΐυ. ἀτείχιστον -- οὐκ ἀποτείχιστον. 

80 ἴῃ ὃ 2, τειχίζειν --- ἀποτειχίζειν. γιγνομένοις δίχα, δεῖπᾳ αἰοϊαοά. 

Ῥοξατα οοουρίθα {Π|5 ἡ Π0]6 Β πη Π5 ἔΓΟΤ 5θἃ ἴο 568, 50 {πδὺ Ὀούνγθθῃ 

{ποβθ ἰηνθβίϊησ ᾿Ὁ Οἢ {Π6 ὕνγο 51465, ὕΠπθῦΘ οου]α ὍΘ ΠΟ ΘΟΙΤηΠΠἸοα θη, 
οχοθρύ ὑΠγουρἢ {π6 ον ΟΥ ὈΥ σγαΐοσ. Οἵ. ΗἩθγοαού. Υ Π|. 129 (οἰξβᾶ 

ὈΥ ΑΥ̓ΠΟ]4). ὑγΠογο 1ὖ 15 βαϊα {παῦ “16 Ῥουβίδηβ, ἤθη Ὀρβϑιθρίηρ {ῃ9 

ῬΙδοθ ουἡ [Π6 5146 ἰουγαγαβ ΟἸγη πτι5, Θμἀθαγογθα ἴο σοὺ βοῦοβ5 ἱπίο [(ῃ9 

ῬΘΗΪΏ50184 οἵ ῬΆ]]Θηθ, ὈΥ Ῥαββίηρ οὐϑὺ {Π6 πιϑι8] θ6α οὗ [ῃ6 568, ὑυῃβίοῃ 
8Π ΘΧ ΓΔΟΓΟΙΠΔΡΥ ΘΠ Ὸχ οὗ {Π6 σγαΐθυ πα Ἰοῦς [ῸΓ βουηθ {ἰτπη6 αγγ.᾽" 

2. πυνϑανόμενοι---οὗσαν. Οὐοπδίγποίοα τὺ {π6 Ῥγίϊοῖρ]θ, πυνϑά- 

νεσϑαι ἸΠῚΡ]165 8η ἱτητηθαϊαίθ ρου οθρύϊομ, οὐ ἢ ᾿παϊγθοῦ, βαγθ 8 Πα Ὑγ6]] 
δτουπηᾶρα ; οοπβίγποίθα τ {Π|6 ᾿πΠπἰζῖνϑ, 1Ὁ ᾿τὰρ] 165 ἃ ρογοθρίϊοῃ ποῦ 

ἱπηπηθα!αΐθ θαΐ ἀουϊνθα Ὀγ ἤθαῦθαυ. ΟἿ. Κὶ 8 811. 6; Βορί, ὃ 129. 4. ο. 

ἐν τῇ πόλει, ἱ. 6. ΑΙΠ6Π8. χρόνῳ ὕστερον, ζγ, ἐΐηι6 αὐ ἴεγισα 5 

ΞξΞ- αὐέογισαγαϑ. ἑαυτῶν 1)ἃ8 ΘΓ 18 ΘΧΟΙβῖγθ ΙΌΓΟΘ, οὐ ἐλοῖγ' οἴη. 

5. 8161. 1 (οπά). Φορμίωνα. ΤῊΪ8Β σΘΠΘΙΆΙ, ὙὙΠΟΒΘ. ΠϑΙὴΘ 8 ἢγϑὺ 
τηθηἰοηθα ΠΘΓΘ, Ὑγὰ8 οη6 οὗὨ {π6 τηοβῦ 511] δ ηα βαοοθββα] οὐ ἐῃ9 

ΑἸ Θηΐϑη. ΘΟΙΠΤηΔηΘΓΒ, 8ηἃ ΒΠΟΠΘ ΠΟ 1688 ὈΥ͂ ΠΪ8 Θῃιϊηθηὺ ρῥυϊγαίθ γὶτ- 

ἴπε8. Ῥϑαβδηϊαβ ΒῈΥ5 ὑπαῦ ἢ6 βδνν [Π6 βίδίιιθ οὐὗἨ {Π}8 φἜΈΠΘΓΑ], ΔΙ Οηρ' 

ΟὔΠο 15, 'π 8 βδποίπδγυ οὗ Πίῖαπα Βιδαγοηΐα (50 ο8]]6α ἔγουῃ ἐμ ἐονγῃ οὗ 



οο0 ΝΟΤΈΒ. [8οοκ ἢ, 

Βιδαγου). ΟΥ̓ἁ 1 θακοΒ ΑΥΠθη8, 1. Ρ. 140. ἐξ ᾿Αφύτιος ὁρμώμενος, 
ἱ, 6. ἢ τηϑᾶρ ΑΡῊΣ ἐἴ8, ἃ 5118} ἴουσῃ Ὀθ]ονν Ῥούίϊἀεθα σ μοῦ μ6 Ἰαπαθᾷ, 
ὑπὸ Ροϊηῦ ἔγομι Ὑν μΪ0 ἢ} ΠΘ 5811168. ἔΟΡ. ἴο {Π6 βθαῦ οὔ {Π6 ὑγ8γ. κατὰ 
βραχύ, ὃν {ἰξεῖ6 αγιὰ {ὐξέϊ6, ἰθἰδιιυγοἶψ. κείρων, γαυασίηφ. ΤῊ σπορὰ 
15. ὈΒΌΔΙΠΥ ΔΡΡ] θα ἰο {π6 οαὐπρ; ἄονγη οἵὁἨ ἔγθθβ, ἃπα ἤθποθ 'ἴῃ σΘΠΘΓΆ 

ἴο {πὸ Ἰαγίηρ νγαϑῦθ οὐ ἃ ΘΟ ΕΓΥ. 
8. οὕτως, ἷ. 6. ἴῃ [6 ΤΙΔΏΠΟΙ" ἡπ8 Τηθῃ ΟΠ. κατὰ κράτος, τοἴξῃ 

αἷΐ ἐπιοῖν" 707 66, ΟΥ̓ ῬΘΓΠΔΡ5 ΠοΓΘ, οἰοβοῖψ, ἀροΡ  Ἴην6 ἃ5. ϑΐθρῃ. ᾿πίουργθίβ.. 
ναυσὶν 18. πῃ ἀαίίνο οὗ {π6 αρϑῃηῦ οὐ ἱπβίγαπιοπύ, 8. ὃ 206. 1. 
ἐφορμούσαις, δϊοοξααίηφ. ἐφορμεῖν, ““ δέαὐιογιοηυ ἀανθγβϑαηυ ἐθ)}6}6." 

Βοίϑηΐ, ; 

ΟΗΑΡΤΕΒ τχΧΡ. 

Αὐἰβίθῃβ δᾶνβοβ [Πδῦ 411 Ὀπὺ ὅ00 τηθη 5})0υ] 5841] Ἀτγ αν, ἱπ ΟΥΩ͂ΘΤ ἐπδὲ ἐΠ6 Ῥτον βῖοηθ ἴῃ {8 
ΟἿΕΥ ΤΔῪ ΠΟΙ οὐδ {πὸ Ιοπρσον, Ὀπὺ {Π18 δάνίοο Ὀθίηρ τοϊθοίρα, μ6 ΗἰπΊβοΙῦ, {Π|6 θοίξον τὸ 

ΒΙΌΒΟΓΥΘ 1Ππ6 Ῥοὐϊἀξθαπ οδπδο, οἰ ποθβ [η6 νἰδιθποο οὗἩ {πὸ βίο σοΥΒ. ΒΠΩ͂ ΘΒΟΆΡῸ5 ὈΥ͂ 568 

(8 1); [16 ῬΘΥΪΟΥΠῚΒ ΒΘΥΘΓᾺΙ ΘΧΡΙΟἱἴ8, απ τ 0Π 6 ΟΠ Δ] οἱ ἀϊ8 5. Ἰὰν 8 8 ΒΠΟΟΘΒΒΓ] ἈΡΓΆ ΡΈΒΙ δὲ 

Βοστην ]α, αὖ [Π6 5816 {1π16 Βοπαΐηρ ἴο ῬΘΙΟΡΟΠΠΘΒΙ8 ὉΓ δἱᾶ (δ 2): τηϑϑην μΐ]6 ῬΏΟΤΗΙΪΟ, 

μιανίηρ οομρΙ θα {π6 ἱπυθβίσηρηΐ οἵ Ῥοίἄεθα, ταν αρ68 {π6 σοπηΐτυ οὗ [Π6 ΟΠ ΔΙ οἰ αἴδη8 δᾶ 

186 Βου 6885 (8 8). 

1. καὶ ΠΘΡ6. ΘΟΠΠΘοΙβ ἃ σϑηϊζνο ἈΌβο αἴθ τσ ῦἢ ἐπ ποτηϊηδῦϊνθ. 

σωτηρίας οὗ {πὸ Ῥοί᾽ 818. ἄλλο (ΞΞ ἄλλοϑεν) οῖνοβ 18 Β6η86 ἴοὸ 
{π6 Ῥαββαροὸ ἰῃ ὙγβΊοἢ ἰῦ βδη 5: τεη688 δοηλθ αἱά βῇῃοιϊα, αὐ γρθ 7) 0Ὴν 
Ῥεϊορογγνεβιι8, 01" ϑοηιο ]υΐηῳ εἰπιοαρθοϊοα, (παράλογον, δεψοπα, εαϊοιϊα ίοη) 
7νοηιυ 8οηὶθ οὐδ} φιιανγΐθν, ῬΟΡΡο, (ο6]., ἀπᾷ Β]Ιοοτηΐ. οαὶϊῦ παρὰ λόγον 

δ.5. ὃ Τη0 6 ῬΥΪἸγ 6 ΤΌΤ. ἄνεμον τηρήσασι, παυίης τραξοϊιοα 70} ὦ 

“7ανογαῦϊο κοἱπᾶ. ὙΠῸ Ῥαυ ΤοἶΡ]6 ἰακοβ. {πὸ οαθ6 οὗ τοῖς ἄλλοις, ὙΠ ἢ 
σγουῦἹα πᾶνθ ὈΘῸΠ ῬΓΟΡΟΙΚ ἴῃ {πὸ δοοιιβαῦνο, θαῦ ἴθ Ῥαῦ ἴῃ [Π6 ἀδίνθ 

ἘΥ ἀρροβίψϊοπ τυ ἢ αὐτοῖς, {Π|ὸ οΥαϊ 64 οὐ]οοῦ οὗ ξυνεβούλευε. ὅπως 
1.85 ΒΥ 6 1[8 6110 (τελικῶς) 5] σε Ποαίίοη, 1. 6. ἴ ἀοποῦοβ {πὸ ἔπ] οπᾶ οὐ 

Ῥασροβο; γΏΘη {Π|6 ΤΟΒα]ῦ ΟΥ πρβῃοῦ 15 ἀθποίοα, [Π|6 Β6η86 15 Βα] ἐο ὈΘ 
θοδαΐίο (ἐκβατικῶς). ἐπὶ πλέον (ἐἢ,6 ἸοΉ,.67) ὁ σῖτος ἀντισχῇ. “860 
Ν. οἡ ὅπως---προσποιήσειαν, 1. δδ. ὃ 1. τῶν μενόντων εἶναι, ἐο ὃ8 
97 ἐλι6 γυιυγιῖνογ" 47 ἐ]ιοδ6 γϑηναϊγυΐηρ, ἷ. 6. ὁη6 οὐ ἐμοβθ ὙΠῸ τοιπδὶ πο ἴὸ 

ἀοίοηα ἐπ6 οἷγ. Τὴ σϑηϊξῖνο 18 θη ρ] ου θᾶ, θθοδῖβθ {Π6 βθη86 οὗ εἶναι 

18. Ἰιην 64 ἐο ἃ ρΡαγτύ. Κι ὃ 279. 8. ἃ; 5. 8 191. βουλόμενος τὰ ἐπὶ 
τούτοις παρασκευάζειν, τοϊϑ)ιίης ἰο ογδοὺ ἐδιαΐ «ο]ιϊοῖν ϑοοηιθα, ἐὸ ὃ6 Ἠδαωΐ ἔπ, 
ἐριρογίαηεθ. ἐπὶ τούτοις ἀθποίο5 ἃ βιοοθϑβίοη οἵ {μϊηρβ ἴῃ {1π|0 ἃ πᾶ 

ΒΡ806 (Κ, 8 296. Π| 1. Ὁ). Ηφησο 1 ᾿8 πβθᾶ ἐγορίο αν οὗ τυ μδὺ 18 πιθοῦ ἴο 
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Ὅ6 ἄοτιο, πουΐ ἦν ἐπιρονἑαηοο. ὅπως τὰ ἔξωϑεν ἕξει ὡς ἄριστα, ἦπ 
ο) 67 ἐπαΐ ἐΐ6 αὔ[ΐγ8 οιιίβα6 (Ῥοιϊά:08) πιαν ὅ6 ἦγ αβ σοοά ὦ οοπαϊέϊοη 
αϑ μοβοϊδί6. ΤῊΪ5 βοηίθηοθ Θχρυθββο8 [Π6 ἀθβίρῃ οἵ ἔκπλουν... .᾽Αϑη- 
ναίων. ἘῸΓ {Π6 βαΐαγο ἱπαϊοαίνο, 566 Ν, οἡ 1. δ6. ὃ 2. 

φυλακήν, εἰγιβηοιυτν ἐο {ἢ σιαγά. 

2. τά τε ἄλλα ἐπολέμει, 6 6} 7ογηιοα, οἶἤι67" (1. 6. οἶμον ἐπ8η {Π|9 
ΟΠΘ ΠΕΓΘ τη η [1064 τραγ λ6 οαρίοϊίθ. ΤῊ οοηβίστιοιίοπ 15 Ππκὸ ἐπδὲ 

οὗ πόλεμον ποχεμεῖν. 8. 8 181. 2. Σερμυλίων Ἰἰτηϊΐ8 τῇ πόλει, ἀπ 

πολλοὺς ΤΟΙΟΓΒ ἴο 105 ΟἸΤΙΖΘΠ 5, Βποο ἰῦ οαπποῦ τγ611] θ6 τοίουσοαᾶ ἰὸ {Π6 
Αὐμθπΐδηβ, ὙΠῸ Βᾶγο ποῦ Ὀθθὴ τηθη!οηθᾶ ἴῃ {Π6 οοππροίϊοθ. Κυῶρ: 
ΘΟΠβίποβ Σερμυλίων νΥ 1 πολλούς. ΤῊΘ 58η88 ΤΘΙη 8 η5 ἸΠΟΠΘΠρΘα ὈΥ 
{Π|15 οοῃβίνποίίοη. ἔς τε... «ἔπρασσεν. “Α ΟΟΠαΘηΒΘα ΘΧΡΓΘΒβίοα 

ἴῸ" ἐς τὴν Πελοπόννησον πέμψας ἔπρασσεν." Ατπο]ᾷ. ΤῊ οοπδίιτο- 
τίοη 15 Θχρ! ἀϊηθα ἴῃ Νβ. οἡ 1. 18. ὃ ὃ; 651. ὃ 8. 

ὃ. μετὰ... . ἀποτείχισιν, 1. 6. αἴτον {Π6 ᾿πνοβϑίμηθηῦ οὗ {Π6 οἷζυ πδᾷ 
Ῥθθη οοιηρ]οίοα. καὶ... «εἷλε, απ βοηιθ ἐοιθη8 ἤδ αἴδο ἰοοᾷ. Οἱ 
[86 Ρ]Ά56 ἔστιν ἃ (ϑοηι), οἵ. Κι. ὃ 391. Κα. 4; ΜΈ. 482; 5. 8172. Ν. 2; 
Ο. ὃ ὅ98. 

λαϑὼν τὴν 

ΟΗΑΡΤῈΒ Ττ΄ΥΧΥῚΙ. 

ΤΌΘ ΟοτΥ ἐμ ΐ8η8 ἀπ ΑἰΠΘηΐΔΠ8 τα ΠΥ ΒΟοσ86. 680} ΟΠΟΙ ἴπ τοβρϑοῦ (ο {86 ΑΠΆΪ οὗὨ 
Ῥοιᾶεα, Π6 ἀἰδβραΐθ ποῦ πανΐηρ γεῦ ἰΘ ἰο Ορϑὴ νγὰσ (β 1). 

ΓΝ, 
αἰτιαι 1. ᾿Αϑηναίοις Δη4 Πελοποννησίοις ᾿ἰτηϊῦ προσγεγένηντο. 

(866 Ν. οἡ 1. 69. ὃ 7) μὲν αὗται. ΤΠ ΔγΈ1016 18 οΥἱ 6, τυ μοι ἐπ 6 ρτο- 
ΠΟΌΏ βία 5 ἃ8 {Π6 5] θοῦ, δπ4 {Π6 βυιβίδῃξίνϑ ἃ5 [Π6 ργοαϊοαίθ οὗ [Π 6 
βϑηΐθποθ. Οἱ, Κὶ ὃ 240. ἘΝ. 1. ἃ. τοῖς μὲν Κορινϑδίοις. Βορθαῦ τηρη- 
ΤΔΠῪ προσγεγένηντο αἰτίαι ἐς ᾿Αϑηναίοις. ἑαυτῶν οὖσαν ἀποικίαν, 
«οὐϊοῦ, τρα8 (Ξ66. Ν', οἡ ὄντες, 1. 8. ὃ 1) ἐλεὲγ" οοἴοηψ. ἐπολιόρκουν 
Τοίουβ ἴο 1η6 ΑἰΠΘηΐ8η5. τοῖς δ᾽ ΤΕΒΡΟΠαΒ ἴο {πΠ6 Ῥγθοθαϊηρ τοῖς 

μέν. πόλιν, ᾿. 6. Ῥοι[(8. ἀπέστησαν, Πα οατιϑοά, ἐο γουοϊέ, 

Τη σοβρθοῦ ἴο {Π6 ἴθηβθ, 566 Ν', οἡ 1. 02. 81, Ἐδι {π6 σοὺ πιϑθ οαθβ8- 
ἄνουν, οὗ 5. δὲ 207, 2; 188 (ἴστημι), ἀπ 866 1. 81. ὃ 8; 104. 81; Π΄ 
80. 8 1: 1Π. 81. ὃ 1, οὐ Βῶρϑ 8]. σφίσιν [Ὁ]]ονγΒ ἐμάχοντο. 

ἀπὸ τοῦ προφανοῦς ---ἰ προφανῶς. οὐ... ξυνεῤῥώγει (ἔγοπι συῤ- 
ῥήγνυμι), τιϑυογ 1688 ἐδ6 τραν πα ποΐ μοί ὕγοζοιν οι, ἱ. 6. ἴῃ. ῬοΙο- 
ῬΟΠΠΘΒΙΔἢ ΔΓ Πδα ποῦ δούπα! γ Ὀδραη, [Π 680. δοῖβ οὔ Βοβί ἐν Ὀοίηρ 

ΟἾΪΥ ᾿ἱπἰγοαποίογυ ἰο 10. μέντοι----γε, 7ι6067" }]ι61688 ἐπα! 6, ἴα ἀβθᾶ ὙΠ ΘΠ 

ἴῃ Τϑίθγθ ποθ ἴο ὑνηδῦ ργθοθᾶθβ, ἃ [Πϊηρ' οου]ὰ ποῦ μᾶγο Ὀθθῃ οχρροίθᾶ, 



ρ02 ΝΟΤΕΒ. [ΒοοκΚῚ. 

Ῥαὺ γοὺ ἴβ βδο. ΟἿ, 7615 Κύμη. ἕξ 780. «ἃ ; 785. 0. ------ ἰδίᾳ, ἱ. 6. ἴπ 

ἐποῖν ῥυϊναίθ οαρδοὶίν, ἀπ ποῦ ἃ5. Τ]ΘΊΌΟΥΒ οὗ {Π6 ῬΙΟροπ πο βίδῃ 
ΟΠ θγδου. 

ΟΗΑΡΤΕΒΒ ΤΧΥῚἹῚ.- -Τ ΧΧΧΎΤΙ. 

ΤΒοβ6 οπαρίουβ οοπίαϊπι {π6 ἀθθαΐεβ ἴθ Π6 ΘΟΠΡΊΘΒΒ οἵ 411165 δὖ ϑραγία, 
ἴῃ τεβρθοῦ ἴο {μ8 φοτηρ]δὶπΐβ τηϑᾶθ ἀρσαϊηβὺ {Π6 ΑἸΒΘμΪδηβ, ἃπὰ ἀρα θη 16 ἃ 
ξύλλογος τῶν ξυμμάχων ἐν Λακεδαίμονι, Υ ΒΙΘΒ ῬΟΡΡΟ ὑοῦ] δἱΐοι ἴο ξύλλογος 

τῶν Λακεδαίμονων περὶ τῶν ἐγκλημάτων τῶν ξυμμάχων. ΑΤζο: δὴ Ἰηἰτοάποίίοι 

(εμαρ. 617) {μ6 Βρϑϑοῖ οἵ ἐμ Οὐν  Πἰ8Π8 18 σίν θη (ΟΠ Δ Ρ5. 61--12); δἴτον τυ ΒΙ ομ. 
1ῃς ἰδίου Ὁ} ΘΗ͂Υ Δορουηΐβ ἴου [Π 6 ῬγθβποΘ οὗ {Ππ6 Αἰ ΠμΘ πη Θμ θαββῪ δὐ 
ϑραγία (μδρ. 78), ἀπ τορουῖβ {Πθῖν ΒΡ θοἢ (ΟΠ ρ8, 174-18); {Π6 Τ,Δοραεοιηοηϊ- 
ΔΒ Πθη ἀεἸ] θοναΐθ Ὁ {Πϑηηβο]ν 68 (οΠαρ. 19), ἈΠ ἅτ δα ρθββθᾷ ὈγῪ ΑὐοΒὶ- 
ἄδιηυβ (Πα ρ8, 80--86), ἀηα ὈΥ {π6 ἘΡΒΟΙ ΒΕ ΒΘ πο] αἰ άδβ (ΟΠ δρ. 86), αἴζου τ ΒΊ ἢ, 

{6 γοΐθ 18 ἴβ θη, αἀπᾷ {π6 ἰγραΐγ ἀθοϊθα ἴο πᾶν Ῥβθὴ ὈΙΌΪΚΘη (παρ. 87). 
ΤῊΪΒ Ρουζίοη οομπίβϑὶηΒ ξοῖηθ οἵ ἴΠ8 Ἅὁμοϊοοβδῦ βρϑοση 8 οἵ ἃ οοπάςθπεοα δηᾶ 
ὙἸΘΌΓΟΙΙΒ Βίυ 16, {Ππαΐ ἀνθ ἴο 6 Τουπᾶ ἴπ ἈΠΥ Ιαηριιασθ, ΤῊ6 ογαί!οη8, ΔΙ ΠΟῸΡΉ 
ΔΠΚῸ ζουυϊα, ϑῃθυρϑίϊο, πᾶ φῬοϊπίθα, δ: γεῦ 1 ρευΐθοῦ Κϑορίπηρ ἢ (86 
Ῥοβιτἰοη δ ηα ἀδβίρῃ οἵ {μοβ6 Ἴ8Ὸ αὐίογοα {Π6π), Π8 ΟΣ ἴδῃ ΒΡ ΘΟ Ὀδἰπρ᾽ 
10}1 οἵ Ῥυγῃΐηρ ᾿πνυθοίΐνθ ἀπ βαροθβπ, 1:6 Αἰ Ποπῖδη, μα ΠΘΗΓΥ βοοίμϊηρ; 
δα Ῥδοῆο, 8116 [86 ογαίϊοη οἵ Κἰπο ΑΘ ΒΙ ἀδ Π18 15 τθρ] οίθ τυ Ἱἢ τηαχίτηβ οὗἉ 

Ῥιοϊουπα ΡΟ] 168] βαρ οΙΥ ἃπᾶ ΘΧρθυῖθποο, απα ὑπαὖ οἵ ΒΕ ΒΘ μ ΘΙ αΙ 85 18 Ὀ]απΐ 
Δηἃ Ἰδοομῖο, αἰτηοβῦ θογοπᾶ τγμαῦ τηϊρηῦ Ὀ6 δχρθοϊβα δυδῃ οὗ ἃ ϑξραγίδη. 

ὙΠ εβ6 ομαυδοί θυ βίϊο8. 7111 6 ΤΩ0}}8 ῬΑΥΓΙΘΌΪΑΡῚΥ ποία, ἴθ {Π6. ΔηΑΙν 818. ἀπ 
ΘΘΠΘΙΆΙ αἰγΊβίοπβ οἵ {Ππ|6 ΓΘβρθοῖγ 6 ΟΥΑ ΟΠ 8 

ΘΗ ΑΡΤΕΒ ΤΙ ΧΥΤΙ: 

Γμδ Οοι ἐπ ΐδηβ, Θηγασϑᾶ δ ἴη6 Ὀ]οοκαᾶς οὐἉ Ῥοίαεοα, ὁχμοσὺ 8:6 411165 ἰο βὸ ἰο 1,δοϑᾶξθοιηοῃ, 

ὙΒ ΠΟΥ ΠΟΥ 450 στρ αἱγ δηα οὐἰτηϊπαΐθ ἴῃ 6 ΑὙΠΘ ΗΠ Β 85 {06 - ὈΓΘΆΚΟΙΒ δηᾶ ππὐαδὲ (8 1): 

ἴη6 Αὐρσίποίεθ αἶβὸ Βθογο εν Του θηΐ {Π|6 αἰβί ΓΑ ποθ (8 3): {Π|6 1ιΑΟΘ ΘΙ ΟἾΔ η8, {ΠΘΓΟΙΌΤΟ, 

ΒΌΓΤΩΤΩΘΙ 8Π ἈΒΒΘΙΠὈΪΥ ΟΥ̓ {Π|6 4}1168, 8 ἃ 41} ὙΠῸ Πᾶν 6 ΔΠΥ͂ ολπ56 ΟΥ̓ ΘΟ Ρ]αἰηξ ἀραὶ πβὲ ἢ 9 

Αἰ ΘΠ Ἶ8η8 (ξ 8): ὙΔΓΙΟῸΒ ΘΟΟΙ ΒΑ ΟΠ 8 ΔΓΘ Τιδἂθ ὈΥ [6 8118, δ ἃ δβρθοίβ!ν ἃο ἐμ δίορδ- 

ΤΟΔῺΒ ΘΟΙΏΡΙΑἰπ, ὈΘΟΘΌΒ6 {Π6Υ παν ὈΘοη Θχοϊα δρᾷ ἤγομ {Π6 ΑἸμεπίδη Ῥοτίβ απᾷ τπατκοὲ 

(8 4); αἴϊοσ συ οἢ 6 Οὐ  π 88 ΘΟΠ]6 Του υγ τ πᾷ αἀ ἄτο88 {Π|6 Ρεβοσ Ὁ] Ὁ (ξ δ). 

1, πολιορκουμένης δὲ τῆς Ποτιδαίας, διιέ τολεη, Ροξίάα ττα8 δεϑίοσεᾶ. 
Οἱ 5. 8 290. ἀνδρῶν... δεδιότες, ἐλι6ῖ)" οἰδτν πιθν δεῖς τὴ ἀέ, απὰ 
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ἐλευ αἴϑο 7εαγίπς 707 {}ι6 βαγείψ 4 ἐδ 6 ρίαοο τς γοαγῖηρ 707 ἐλ 6 δαζείψ 
47 {16 γρίαεο απᾶ 4 ἐλεῖν' εονιγιίγψτπθη, ἔην Τή. παρεκάλουν --Ξ: εα- 

ἀογίοα ἐμέόηι ἰο σο. ΤῊΘ νοι τϑοθῖνϑβ {Π15 {Ὀ]Π655 οὗ βρη] ΠοΔΌΟΠ. ῬΡΌΤῚ 

ἐς, ἴπθ ῥγθροβίτοη οἵ τηούϊοῃ τ μος [Ό]]Ονγβ. 8566. Ν. οἢ 1. 18. ὃ 2. 
κατεβόων--- Αϑηναίων, οἰαπιογεά ἀασαΐηϑὲ ἐδ Αἰμοπίαηβ8. ἘῸν [9 

σϑηϊξϊνα αἴθ κατὰ 'π ΘοΟΠΙροβιτοη, οἵ. Καὶ. ὃ 292. Ἡ.; 5. ὃ 194. Ν. 8. 

λελυκότες εἶεν. Α Ῥδτιτὶοῖρ]6. ΠῚ εἰμὶ (οτΓ 15. ΘΟΙΠΡΟΙ 68), 8π4 

ἔχω, κυρέω, εἴα. δ Βοπηο 165 πϑθ Ἰηβίοδα οἵ [μ6 νϑγῸ οἵ {π6 ῥδγθοῖρ]θ 
ΟΓ {π6 βᾷξκο οἵ βιιρμδβῖβ. Οἷ, ὙἹρ. Ρ. 117. ὙΧ.; 5. ὃ 89.1. Ἐὸν {16 

ορίβειννο 'π {π6 ογαΐΐο οὐϊίφια, οἵ. 8. ὃ 219. 2. 

2. δεδιότες. δεσατι86 ἐμεμ 7εατεαά. ὅς Ν, οη 1. 9. ὃ 4. κρύφα δέ. 
Ηδδοκ πᾶ 606]. ΡΙαοο ἃ σοιητηδ ἴον {Π6 στο 5, ἀπ {Ππ8 τοίου [Π6 1 

ἰο πρεσβευόμενοι, βεπαϊπο απιδαδδααονβ πού ορεηῖψ ὁτέ δεογοίίψ. 80 

Κιαῦρ. α5ο βχρὶαἷπβ ἴὑ. Ηθγπδπη δα ὅορ]ι. Ἐ]. 1069 {Π1ηΚ5 {παΐ μὲν--- 
δὲ ἴῃ {π|5 ῬΙδο6. 86. Θιῃρ] ον 6, 85 {ΠΟΌΡἢ ἴῦ Πα Ὀθθὴ συ υϊ θη οὐ μὲν 

φανερῶς ἐπρεσβεύοντο, κρύφα δὲ πρεσβευόμενοι ἐνῆγον. ῬΆΌΘΙ ΓΤΟΙῈΓΒ 

ἐνῆγον ἴο πρεσβευόμενοι πα ΤΕΠΑΘ15 ἰΐ : διεαδεγαγεέ δοἐζιγη ποτὶ [ἈΡοΓ(6] 
)ε} ἰεσαΐοβ δε οὐοοτῖίο. Βαυΐ, Δ5 ῬΌΡΡΟ ΤϑΙηΔ1Έ8, ἴῃ {[Πδὺ ὁ56 ὑῦῖϑ 5Βῃου]α 

Βᾶνϑ δχρϑοίθα {Π6 φο]]οοδίϊοῃ, οὐ μὲν φανερῶς πρεσβευόμενοι. 1 ῬΓΘΙῸΓ 

ἴο τη Κ6 κρύφα 40} }}γ ἐνῆγον: ἔλεν αἱὰ ποέ ορεηῖψ δοπα απιϑαδδαάογ8, 

διιέ βεογείϊψ αἰαὶ πιιοῖ, ἐο αὐ σα ον {716 «ταῦ. μὲν ἃ πα δὲ ἃΓ6 πβ6α ἴο ο0η- 
ῃροῦ αἰ σοπῦ βογίβ οὐ ὑγου 5, 85 ΤΥ Ὀ6 566} ἴῃ [Π6 ΘΧΘΙΏΡΙ65 οἰΐθα ὈΥ 

Μύ. ὃ 699. 8. ΟΕ 9615 Κύμη. ὃ Τ6ὅ. 2. αὐτόνομοι (λαυΐπᾳ ἐπι)" 

οἴση, ἴαττ5 ἐπαερεπαοτ). ὅ66 Ν. οι δοῦλοι, 1. 84. 81. κατὰ τὰς σπον- 

δάς. ΤΠΏΘΓΙΘ 18 ΘΟηΒΙ 46  0]6 ἀουθύ ἴπ [Π6 ΤΠ 65 οὗἉ ᾿πέουργθίουβ, [ο δῦ 

ἐγθδίν Γθίθγ ποθ 185 ΠΟΓΘ τη δ, ΟΥ̓ ἵπ τ Πδὺ 80 {Π6 ἱπάθρθηάθῃοθ οὗ [Π6 

“Ερὶποίς τγ858 ρυϑταπίθθα. ΤῊ ὅ5680]., ποτὰ ΒΙοομηῇ. 18. Ἰπο]]πθα ἴο 

Το]]ονν, {πῖπκ5 ἐπα μποβο βἰαῦθβ γΠΟΞΘ ΠΆΙΠ65 ἼΓ6ΓΘ ποῦ ΒΕ ΒΟΓΙθ6α ἰο 
{πὸ ἐγθϑίν, ὑγ ΓΘ ΤΟρΔΙΓ 64 ἃ5 ᾿παθροπαθηΐ, Δη4 ρἴνο8 [0 κατὰ τὰς σπον- 

δὰς {Π6 Ξ6η86, αεοογατης ἰο ἐλ6 βρτγὶὲ 97 ἐλ ἱγεαίψ. Ῥαῦ 10 ΞΒῃου]α Ὀθ 

ΤΟΙΠΘΙΩὈΘΓΙΘΩ͂, ἐΠαῦ ΖΕ σὶπα νγ88. οοπαποτοα Ὁ {π6 ΑΒΘ πη 5ῚΧ ὑΘΔΓ8 

Ῥοίογτο {παὺ ἰγθαΐυ (ν]Ζ. [μ6 {πἰτίν ὙΘΔγ5᾽ γα 66), Δη6 ἔγοτη {118 δοῦ, 

ἰοροίμοῦ υῖἢ {Π6 βθοῦθοῦ ΓΒ  ΠΙ6ἢ, ΓΠΡΟῸΡ ἴοαν οὗ 1Π6 ΑἸΠΘΗἾΔΠ8, 

{π6νὺ δχοϊίοᾷ {π6 Τιδοθᾶςιπμομίδηβ ἴο πγ8γ, ἰῦ 15 ὙΘΥΎῪ ουἹἀθηΐ, (μαῦ Π6ΥῪ 

6 Γ6 ἱποϊυορα ἴῃ [Π6 ἰγϑαίν 88 ἔνσπονδοι (Ξ66 Ν. οη 1. 40. ὃ 2) οὗ [ῃ6 

Αἰμοπΐδηβ, πᾶ {πογθίοσθ σγοῦθ ποὺ αὐτόνομοι. Οα. ΜΌ]ΠΙον (ΖΕ βίη. ρΡ. 

180) {πη 5 ἐμδῦ τϑίρσθηοο 15 μδᾷ ἴο ἃ ἰγθαίυ οὔ δ] ᾶποθ, τηϑᾶο [του Ρ ἢ 
{πὸ ᾿ἰπθαδποο οἵ {π6 1,Δοραςυποπίδμπα, ἴῃ Υ ΒΙῸ ἢ {116 ΠΙΘΓΥ οὗἨ {η6 ατο- 

οἶδτι βἰαίθβ τυᾶβ σιδγαηίθοα ὈΥ πηπίτι8] β!ρυ]αίϊομβ. (ἼΟ6]]6 1 4150 ΒΘΘΠῚ5 

ἕο ᾿πο]π6 ἴο {π6 ορ᾿᾽ πίοῃ, {Παὖ Τοίδγθηοο 15 "δα το {πᾶὖ τηΐπ8] Δυτᾶπρο- 
τηρηῦ οὗἩ ῬΓΘΥΪΟΙ5 85 ἃ πᾷ ἀἰβοογαβ, τ ΒΟ. ἰ00Κ ΡΪδοο δὖ {μ6 βυρροβίϊοπ 
οὗ Τμοιηϊβίοοϊοβ, Ὀθίοσο (πΠ6 βθοοπᾷ Ῥϑυβίδῃ ᾿πυ δ βίο, ΔηΠ4 ὈΥ Ὑ ΒΙΘῊ 



ρ04 ΝΟΤΕΞΒ. [Βοοκ 1: 

ἱπᾶᾷορθηδθηοθ ὑσου]Ἱᾶ οὐ οοῦτβο Ὀ6 βθουγϑᾶ ἰο ἔπ Ζ σ᾽ ποῖ. ΤῊΘ Ῥοβὺ 
ΒΟ] υοη οὗ {πΠ0 ΑἸ οα] γ, ὙΥΒΙοἢ 1 Πᾶνθ τηϑὺ τυ, 15 δῦ οἵ Κυῦρ. ἴπ 
Βδιαᾷ. Ἡϊβυ. Ρ. 192. (οτοα ὈῚ ῬΟΡΡο, ΞὍΡΡΙ. Ααποῖ, Ρ. 127), ““ἀαῦτα 

σπονδαί, τἶδὶ ααϊὰ δοοοᾶδί, ὩὈῚ ἀθ 611} ῬΩΙΟΡ. οδθβὶβ ἀσϑίτ"", ΒΘΙΏΡΘΙ 
βιπῦ ἔθου {1 ΘΟ ΘΠ} 8118, ΠΟΥ 1ΘΡ6 δ] ]πα ΤΔοραευποηΐοβ ΖΕ ρῚ πϑίαγ τα 

αὐτονομίᾳ Ῥαΐϊαῦ ΡΙΟΒΡΟχὶββθ." [Ι͂ῈῺ {Π|18 ΠΊΕ γθαγβ᾽ Ῥϑᾶρθ, ὙΠΪΟΒ 1 
οδηποῦ ἀουθὺ 15. ΓΘ" α ἴοὸ Π61 6. ΒΟΙΠΘ ῬΓΟΥ]ΒΊο0η, ἀοι Ὀύ]658, Πα Ῥθθη 

τηϑθ [ῸΓ {ΠῸ Ἰπάοροπᾶθπορ οὗ ἀὐρίμδ, δἰ Ποῦ 0 }) ἴῃ δῦ ΤΔΠΠοΙ ἰδ 

(0685 ποῦ ΟἸΘΑΙῚΥ ΔΡΡΘΆΓ. 

8. προσπαρακαλέσαντες τῶν ξυμμάχων, λατλῖπρ ϑιιηιηιοηεῖ ἐπεῖν αἷ- 

ζϊε8. ὃ. ὃ 191. 1. - ΤΠο τὲ δἴζοι ξυμμάχων 1δ οτηϊ 64 ὈΥ Αἰπιοβῦ 81] 

{π0 τϑοθηΐ θαϊζουβ, ὙΠΟ ΤΠΔ]Κ65. καὶ ΘΡΘΟΧΟΡΘΙο8] (ΞΞ πόηῖρο, οἰΐαηι, 
ῬΟΡΡο), ἰ. 6. βϑύυϊηρ ἰο ἰπἰγοᾶπορ εἴ τις (ιολο6:67). «. «᾿Αϑηναίων, 88 

ΘΧΡΙμδίουυ οἵ τῶν ξυμμάχων. 1 τὲ 15 τοϊαϊηθα, ἴΠ6 πη εἴ τις τ ο β ἴῸ 
Οἴμοῦ βίδίθθ 8 {Πο86 ἴπ Ἰθᾶρτιο ἢ 1Π6 Τιδοραεοιπομῖαπβ. Βαὺ 

γᾶν ὶπρ ἐπ ΘΟΠΒΙ ἀου δίοη, {Ππ8ὲὃ0 (Π6 ΤιΔΟΘαἀφοτη μ]δπ5 μ84 ποίπϊηρ ἰο ἀ0 

ὙΠ {Π6 ρτίθναποοβ οὐ οἵ ΠοΥ βία {Π 8} {ΠΠ056 ὙΥ ΠΊΘῊ ὈΘΙοηρϑα ἴο [{Π6 

ΘΟ ογδου, [Π6 βυρροβίϊοῃ οἵ Ἡδδοῖ, {πΠδὺ ΤΠ 6. ῬΓΌΒΘΠΟΘ οὗ τὲ σου] 
168 τι ἴο οχρϑοῦ εἴ τί τις ἄλλος, οἵ εἴ τις ἄλλος, Τη Δ 08 116 Ῥ͵Θίου 15 

ΟΠ ἰββίοπ ἴῃ (Π6 ἰοχύ. τὶ ἀἄλλο---ἠἡδικῆσϑαι. [πὶ {Π6 δοίϊν ἀδικέω 

ΒΟΥΘΙΏΒ ὑνγὸ οαβθβ, {π6 Ἰαϊίου οὐ ἡ ΒΟ 15 ποία πα ἴῃ {Π6 Ρϑξβῖνο, ΟΝ, 

5. 8 177.. 8. ξύλλογον----τὸν εἰωθότα, {16 ογαἴπιαγ} ἀϑϑοηιθϊῳ. ϑοτηθ- 
ὉΠ65. ἃ. 5ΠΊΔ]1]ΟΥ Πα ἸηΟΥ 6. βο]θοῦ ἈΡΒΘΙΌ]ν (ἡ μικρὰ ἐκκλησία), Χροη. 

Ἡ]]6η. 111. 8. ὃ 8), οοπβϑυηρ ῬΓΟΌΔΌΙΥ οἵ 1π6 Θα 815 (οἱ ὅμοιοι, 4667), 

Ὑγ88 ΘΟη ΘΠΘ6(, δ Πα 45 ΜΏΠΟΣ (θοσ. 11. Ρ. 89) ἐπῖπκα, τγὰβ οἰ οῆν οσου- 

Ῥὶϑα 1 {Π6 βίαίο οὔ {π0 οοπβιϊἐατ]οη, Πα ἰο αἸβυρσ 58} 1Ὁ τομὴ ἐπαῦ 

ΘΒΒΟΙΠΌΪγ, 1Π6 Οὴ6 ΠΟΙ ΒΡΟΙΚΘῚ οἵ Πδ8 {πὸ δρι ποὺ τὸν εἰωθότα. Τὸ {Π15 

ΘΟΙΊΠΊΟΏ ΟἿ᾽ ΌΠΟΙ ΑΙ ἈΒΒΘΙΠΌ]ν, ἃ}1 {116 οἰ 26 5 ΔΡον 6 ἐπ]υν γθαγ5 οἵ ἂἃρθ 

γγΟΓ Δαπ)6α, ΤΊ ΡΪδοθ οἵ τηθοῦϊηρ νυν ἃ5 υνοϑῦ οἵ {πῃ οἷἵυ οἵ ϑρανία, 
Ῥούννθθῃ {π6 ῬγτοοΚ Οτδοῖοι (1. 6. ΒΔ ΠΟΙ υἶνθ}) ἃπα {Π6 ὈνΙᾶρο Βαῦνυθα, 

ΔΠ4 {Π6 ΔΕΒΟΙΔΌΪΥ Ὑγ 88 ΠΟ] ἴῃ {Π6 ΟΡΘὴ αἷν. ὙΠῸ 50}Π0]. οα {Π18 Ῥββαθθ 

ΒΆΥ8, ὑπαῦ {Π6 τορῸ]αΓ {πη οἵὗἨ τηροίϊηρ τν 85. 680} 18}] πηοοη, Ἐχύγδου- 

ΑἸ ΠΑΓΥ τηρϑοίϊποβ τηϊσ] δ, Πουγον οι, Ὀ6. ΟΔ]]6α αὖ ΔΗΥ {ἰπη0 ἴῃ οαδθ5 οὗ 

ΘΠ ΘΙ ροπου, ΟἿ, ΜΏΠου ΒΒ Πουΐδηβ, 11, Ὁ. 90. 

4. ὡς ἕκαστοι, ϑελεγαϊη (Θ66 Ν. οἡ 1. 8. 8 δ), εαοἦ, ζῆ, 8ιιφοο5810Ήι. 

καί, απᾶ εςροοϊαϊψ. ὅδ δ 15 αμη. (δ 109. 4) ὁπ {Π6 Ἰπου θββῖνο ΤΌΓΟΘ 
οἵ καί, Προ η Ῥγθοθᾶρα Ὀγ καὶ ἄλλοι τε, ΟἿ᾽ ΒΤ] 1 ὙγΟΤΩ͂Β. 
ΞεΞ- ϑιαηῃ. μάλιστα δέ, απα γαγ{ἰφι αν». λιμένων ἀρροπα5 οὴ 

εἵργεσϑαι ΔοοοΙαηρ το 5, δ 197. 2. ὙὙΠν {πΠ0 ΜΟρΆΓΟΔἢΒ ὑσοτ Θχοϊπαρα 
ΤΌΤ 1] ΘΟΤΩΠΊΟΙΟἾΔΙ ἸπίοΓΟΟΌΓΕΘ Ὑν ἢ {Π6 ΑἸΠΘΠἾΔΠ5, γνὸ Δ1΄6 πού ἴη- 

Τουτηρᾶ, ΤῊ σου β οἵ {Π6 ἄθογοο στὸ Του πᾶ ἴῃ {Π6 ὅ080]. οἡ ΑὙἸβίορα. 

Βδη. 218. Ὁ. 

οὐκ ὀλίγα 



σπλρ. ΧΥ ΠῚ] ΝΟΥΕΞΒ. 20ῦ 

ΘΗΑΡΤΕΈΒΞ ΤΧΥΤΙΠ. ἸΙΧΧΙ. 

ΤΊ656 ομαρίθιβ Θοπ ΡΥ 56 {Ππ6 ΒΡΘΘΟ οὗ {Π6 ΟΟΥ ΠΕ ἴ8η5, δὖ {Πι6 ΘΟΠρΤ688 οὗ 
{π6 411165 ἴῃ ὅρβΡαιία. Ὑπ δχογάϊππι οχύθπϑ ἴο ομᾶρ. 68. ὃ 2; {Π6ῃ [Ὁ]]ονγ8 
{πὸ ἀὐσαμπηθηΐαίνθ ρου οη, ΥΒ1οἢι οχίοπαβ ἴο ομδρ. 11. 8. 4, αὖ ΤΆ Ί ἢ. Ὀ]δοο 
ἴπ6 Ῥοιογδίϊοπ Ῥορίηθ. [Ιἢ {π6 υρυτηθηΐαίγ ραρῦ 18, (1) ἃ δοπιρὶαϊηῦ ο. 
{Π6 βυβίοιμδίϊο δι ὈΪ ἴοπ οὔ {πΠ6 ΑἰΠΘηΐδηΒ (ομαρ: 68), πα (2) οὗ {π8 βαρίπο- 
Π685 οἵ {πΠ6 Τιιοραςιτηοπίδηβ, τυ αῖο Βα ουθα {Π6 6υ}] ἴο γϑπιαὶπ Ὁποἢθοϊτοᾶ 

(οαρ. 69); (3) ἃ δοπιραυίβοη. θθύνγθοη ὑπ Αὐμποπίαη ἀπά Τιαοθαθιηοηΐδῃ 
Θμαγδοῖον (Παρ. 70); (4) ἀπ ἀτρϑηῦ ἈΡΡΘ4] ο 1πΠ6 Τιδοθυποηίϑηβ ἴο ὈΘΒΕΙ 

Ἐποπηβοῖγοβ (ομαρ. 71. ὃ 8). ΤΊΝ85. ΒΡΘΘ ΟΠ 5 βρ᾽ ἰϊθα, ροϊπίθα, δθουπάϊηρ ἴῃ 
{Π6 πιοϑὺ  ἱ{{6ν Βα ΡΟ βπη, τη] Ὡσ]οα τυ] ἢ ἀ6]1οαΐθ βέμοκοβ οὔ δίζονγ, δπᾶ δαπηὶ- 

ὙΆΡΙΥ αἀαρίοα ἴοὸ {πὸ ῬΌΡΡΟΒΘ ἴον" ὙΠΟ 10 γγὰβ 46] γον θα, ν]Ζ. ο θχαβρθιδίβθ 
{π6 Τιαοοἀϑο πη ο Δ Π5 ἀσαϊηβὺ [π6 ΑἰΠΘμἾ 88. 

ΘΗ ΡΠ Ι Υ11, 

Τῆρ ΟοΥ πα απ Ὀοσίη ἐμοῖσ οταίϊϊοη, Ὁ 4 Κἰηᾶ οὗ σοτηρὶ πο μ ΑΓ σοτηθ]αἰπῇ οὗὨἨ [Π6 σοοάᾶ 
ΤΑΙ (τὸ πιστὸν) οἵ [Π6 ΤιΔορ ἀπ ΟΠἾ 815 ἴον ΑΓ 8 9Π0 ἈΠΟΐΠΘΙ, ὙνΒ1ο} τοπἀθγθα {Ποτη ὉΠ πᾶ 

ἰο νυ δέθνοῦ τηϊσηΐ θ6 βαϊα ἴο ἴπΠ 6 Ῥτοϊπϊο6 ΟΥ̓ ΟἾΠΟΓΒ, ἀπ Ἰσπογδαηῦ 4150 οὗ δῖ γβ δΌτοδᾶ 

(81); οα  ῖο ἢ δοοοππί, {Π6 Ῥτθυῖοιβ ΘΟ ρ] αἰ πῖβ οὗ [Π6 Οοτ 8 η8 Πδα Ὀθθη αἰβγοραγᾶθᾷ, 

85. {που} ατίβίησ' ἔΓΟΠῚ 5618ΗΕ.5}} ἰῃη οτοϑίβ ἢ ἈΠ ΠῸ Θοι Ποῖ] Π84 ῬΘ ΘΠ ΟΔ]16α τπιπ1}} {Π| 6 Ὺ {Π|6π- 

ΒΟΙ͂ΤΟΒ Πδα βιιβοτγρα ὑ ΟΠ κα, ΠΟΘ α5. ΠΟῸΠ6 Πα ὈΘ6Π 80 ΟΠΘΘΡΙΥ ᾿Π]αΓΘα 848 {Π6 Οοτ π ΠἴΔη5 

(8. 3); ἃ Ἰοπς δχροβιἐἴοπ οὐ {Π6 πππιδῦ δοΐβ 8Π4 δι Ὀἱ (ἴοῖ8. ΡΟΙΙΟΥ οὗ ἔπη6 ΑἸΠΘηΪΔη8. 15 

ἘΠΙΘΟΘΒΒΑΓΥ͂, Βῖποο ΠΟΥ͂ ΠΠΆΚΘ ΠῸ σΟΠοραἸτηοπΐ οὔ {Ποῖγ ἀθο8, αηα {Π6γ6 8Γ ργοϑοηῦ ἰὴ {ἢ} 9 

ΔΒΒΘΠΙΌΙΥ ἐΠ 056, ὙΠῸ τΘ οἰ[Π ΘΓ ΔΙΓΟΔΑΥ Θηβανϑᾶ ὈΥ ῃ6 ΑΥΠΘΠΐΔη8, ΟΥ ἐῃγθαίθπρα υἱτῃ 

ἴῃ 1055 οὗ {ποὶγ ΠΠοτίυ (8 3); Οοτογτα ἀπα Ῥοίςφϑα ὅτ δ παρα ἴο, 88 ΘΧΔΙΏΡ]68 ἴῃ Ρτοοῦ 

ΟΥ̓ [16 ἀρϑτοβϑῖνο ΡΟΙ Του οὗ [Π6 ΑΥΠΟΠΪΆΠ5 (8 4). 

1. τὸ πιστὸν... «καδίστησι, {16 φοοῦ γαϊί]ι, το]ΐο, οπαγαοίογῖξο8 ἐΐ6 
πιαπαφοηιογέ 4} ψοιιν ἡπίογηαῖ αὐαΐν8, απα ψου" ργυαΐθ {γυξογ 01,786, 

γ η1678 ψοῦ, ὩΔΟΥῸ ἐπογοαπιίοιι ἔπ, γοϑροού ἰο οἵλεογ8 (1. 6. {πὸ οἴμοι" 

ΟΥ̓ΘΘΚΒ), το ϑηιθῦθγ αὐ ἐπίῃ 18 βαϊά (ἴο ὑπο ὶγ Ῥγο)παϊοθ) ; ̓ἰέθγα!]ν, ἐγ 

τ“Ὁ6 8αῃ απῃ ἐλπίη, Ὀὰὺ ἃ8 Β]οοπηξ, (οἰϊοα ΔΡΡΓου ΠΡῚΥ ὈΥ. ῬΟΡΡΟῚ) τϑ- 

ΤΊ 5, ἦν τι λέγωμεν δ ΠΘΔΡΙν Θαπίγϑ]οηῦ ἴο ἦη, τολαΐθυο} 18 δαϊά, {18 
ΘΠδηρο οὗ ρούβοη ΔΟοοΟΠ ΠΟ αίηρ [Π6 ἀαίσέιηυν σοπογαϊα ἴο [6 ΒΡ ΘΔ ΚΘΥΒ 

{πϑβοῖνγ θ5, ἀπ ρῬγοπιοίϊης ὈγουἸΥ οὐ ΘΧργυθϑϑίοη. τὸ πιστὸν ἀφηοίοθβ 

8 αὐδίγδοῦ Ἰᾶθϑ, δηα 15 ϑιηρ] ου α νυ τ {Π6 γί] ΤῸ {Π6 δα θβίδηςνο 

(ΕΚ. 208. γ; Μύ. ὃ 269; 85, ὃ 168. 2; Ὁ. ἃ 449. ἃ. 866 Ν. οἡ 1. 42. ὃ 9). 

τῆς καὶ ὑμᾶς αὐτοὺς πολιτείας 15 ΟρΡΡοΒΘα ἰο τὰ ἔξω πράγματα δὖ [110 



φ06 ΝΟΤΕΒ. ὁ [Βοοκ 1, 

οἷοβο οἵ {π6 βθοίΐοη. Ῥόρρο, ΘΟ }]1ου, ἃπα ΒΙοομηξ., τυῖ ἢ Κὶ ἰβύθμι., Ρ]8 00 

8 ΘΟ πὰ δἰϊο᾽ ἀπιστοτέρους, ἃΠα οοπηροῦ ἐς τοὺς ἄλλους ὙΥ10 {Π6 

ΤΟ]]Ουνηρ; ὑγουᾶβ.: 21076 ἡπονοάιζοιι8 ἔην γοϑρθοΐ ἕο το]αΐ 8 βαϊά ἀφαϊηϑέ. 

οἶδιογ8. Βαῦ {πὸ ὈγοΥΥ οὗ 1Π6 Θοπβίγ ποῦ οη, 85. Ὑ 761} 45 [Π6 βϑῃθπιρηΐ, 

15 ΤΠ ΙΓ Θ ὈΥ 580} ἃ τπϑίΠποα οἵ ραπούπαίίοῃ, ἃ πα {πὸ οματρο οἵ ἱπαοῇ- 
Πἰζοπο58, τ ΠΙΟΠ 5 Ὀσοθρ ὗ ἀραϊπδῦ ὑπὸ Θουησιοη ΡοϊΪπτηρ, 15 Τοιη ον θα ὈΥ͂ 
ΒαΡΡΙ γἱηρ ἔγοσα [Π6 οοηϊοχὺ κατ᾽ αὐτῶν 10} λέγωμεν. αὐτοῦ τοῖο 8 

το ὕπο οπανδοίθυβῦϊο οὗ [86 ΤιΔοραφτπομῖδῃ8 πϑῦ Δ] ποα ἴο. σωφρο- 
σύνην, ηιοαογαΐζοτι, τοΐ86 σατέϊογ. ϑοτηθ ἰπίουργοῦ 1Ὁ Πογο, ἐλ6 “δηλ ΘΑΉΟΥ 
47 α }ιϑέ ἀπά πργῖσλέ οπανγαοίο). ἀμαϑίᾳ...... χρῆσϑε, διιέ ψοῖν αΥ8 
ἐδ τοῦθ ἱσπογαηί 4 αῇαϊγ8 αδγοαά (1. 6. οαὐὺ οἵ ΤιΔοραξοτηο}) - ψοι 

ἰαϑονγ" αὐια6} σγοαΐον ἐφηογαηοα ἔην γεϑροοῦ ἰο ἐλ αὐλαϊν»8 97 οἶδεν βίαΐοδ. 

ῷ. ἃ... «βλάπτεσϑαι, ἴηι, τρλαΐ γεϑρεοΐ 106 106}}6 αδοιιέ ἐο ὃ6 Τη}ι"6(1 ὃῃ 
ἐλι6 Αἰδβογυΐαγι8 --Ξ- «ρλαΐ ἐη}ιιγ 168 106 10676 αδοιιί ἐο γϑοθῖυε ὕῬοΉν ἐλι6 Αἰπ6- 
μίαηβ. Ὸν {πῸ οοηβίσγποίΐοη οὗ ἃ---Ἂαλάπτεσϑαι, οἵ. Ν', οἢ τὶ ἄλλο--- 

ἠδικῆσϑαι, 1. 67. ὃ ὃ. τὴν μάϑησιν 

ἐποιεῖσϑε --- ἐμανϑάνετε (0. ὃ 421, Οὐδ. 4) ΟΠἸΥ 8. 110 {16 Βύ ΟΏρου,, ψοῖν 

αἰᾷ ποῖ ηιαλὸ ἐλ6 ὡμιργουθηλογυί (υγΥ πῖοι γοὰ οπρ τ). ἀλλὰ... ὑπε- 

νοεῖτε, διιέ γοιῖι γαΐλ6} διιδροοίοα, ἐλ6 8ρθαῖεγ8. ῬΟΡΡο ἃπᾷ (Ὁ ]Ὸ} μπαΚοὸ 

τῶν λεγόντων ἀθροπα ὁη {Π6 Ἰαΐίο: ραγὺ οὐ {πὸ βοπΐθῃοο, {Π| ἔογπλα]α ὡς 

λέγουσι Ὀδὶπρ 6Π|6 βϑιη6 ἃ5 1 1ῦ Πδᾶ Ὀθθη υυυϊτίθη ἀλλὰ τῶν λεγόντων τὸ 
λέγειν ἕνεκεν τῶν αὐτοῖς ἰδίᾳ διαφόρων ὑπενοεῖτε, ψο1, διιδροοίοα ἐλαΐ ἐθ 

βρεαϊίης 97 ἐδι6 ϑβροαΐτογ8 αγῦο86 7γοην ργζυαΐο Τηἰογοδίβ, οὐ, 85. οὐ" ἸαΊΟΤα 

νου ]α ἀριπδπᾷ, ψοῖς βιιϑροοίοα ἐλ δρεαἤογ5, ἐπαΐ ἐδομ 8ραῖο 7 γόην ργἱυαΐθ 

ἐπίογεδί. Βαῦ {Π6γ0 15 πὸ ΑἸ] ΘΟ] ἴῃ οοπβύσ ποῦ πρ τῶν λεγόντων ΥΥΊ ἢ 

ὑπενοεῖτε. Οἷ Κ. ὃ 278. δ. ἔ; Μι. ξὲ 842. 8; 290. 8: 

αὐτοῖς ἰδίᾳ διαφόρων, ογ, αὐοολιγιέ 47 [1086 ἐἸυΐηϑ, τοῖον, αγὸ ἀἀυαηπίαρε- 
οτ8 ἕο ἐλοην αρανὲ ζγοηι οὐδιογ8 (ΞΞ 70} ἐδιοῖν" ρ»͵υαΐε αἀναγίαφε). ἰδίᾳ 15 

πιξοα δαάνθυθῖ}}}Υ ἀπ τηᾶν 6 {γα ηβ]αιθα ὈΥ 8ὴ Δα ]θοίνο. 

- ᾽ 
περὶ ὧν -- περὶ ἐκείνων ἅ. 

μά ΄ 

ενεκα των 

πάσχειν, 

50. ἡμᾶς. ἐπειδὴ ἐν τῷ ἔργῳ ἐσμὲν --- “ ἐπειδὴ ἤδη τῷ ὄντι πάσχομεν, 

φιιο ἐοηιρονο Ἴαηι ἐπ)ιγῖαηι, αοοὶρίηιι8." ῬΌΡΡο. ἐν τῷ ἔργω τες: ὅπ ἴρ8ο 
αν σιιϊο γε6}}»6881ογιῖ8. προσήκει... «ἔχομεν, 106 ἢαλθ ἐΐδ σγδαΐογ' 

γίσἠξ (οὐχ ἥκιστα --- μάλιστα) ἴο βρεαΐ, ὃψ αϑ ᾿νοῦ, α8 106 ἤαυθ ἐΐ6 

σγοαΐον'" οἤαγοθ 0 πιαΐο. ΠΟ. ὕνγο Βα ρου]αϊῖνοβ πη ὑνο αἰ θυθηῦ 

ῬΓΟΡΟΒΙ ΓΙΟΤ8, ἃΓ6. ΘΟΙΠΡΑΓΘα ὙΠ Θ80}}. ΟΠΟ. ὈΥ Ὠιθδη8. οἵ τοσούτῳ--- 

ὅσῳ, πὸ Τογηπον οὐἩ {{Π|650. ὑυ τ 5 15 ΒΟ Θ ]Π68. οἰ 64, ΘΘρΘΟΙΔΠν ὙΠ θη. 

{π6 Ῥγοροβί τη τυ ὅσῳ [ῸὉ]Π]ονγ8. ΟἿ, Μύ, ὃ 402; 2915 Κύμη, ὃ 870. 

Οὐδ. 1. 
8. ἀφανεῖς που ὄντες, δοίης ἦγ, απ ψιοῖϑ δοποοαϊοα, ΚγοΉι, υἵθιο --- ἑη ὦ 

εἰαγπια οβέζηο τα 67". ἂν ὈρΘΙοηρ5 ἴοὸ προσέδει, ἐλι6}6 «οοιἶῷ ὃ6 γερά 
47. ὡς (ΞΞ προϊο) οὐκ εἰδόσι (80. ὑμῖν), 707 ψοῖν τοὐιο ἀἰὰ πιοὶ Τηοιο 

ἀξ. ΟἿ, 5. 201. Ν. 4. ὧν τοίουβ ἴο τούτους ΟΥ ἡμᾶς {π0 Ομ) οᾶ 
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ΒΕ] οὐ οὗ μακρηγορεῖν. Ἐθίθγθποθ ΔΡΡΘδΙΒ ἴο Ὀ6 Πδᾶ ἴπ δεδουλω- 
μένους ἴο {π6 ΖΕ ρ᾽ποίτο, ἃπα ἰπ τοῖς δ᾽ ἐπιβουλεύοντας αὐτοὺς (ἃ νατὶοᾶ 
οΟΠβυγ ποῦ ΤῸΓ τοὺς δ᾽ ἐπιβουλευομένους), ἰο {π6 Ῥοιἀφδη5 ἀπ Μορὰ- 

ΤΘ8Π8. αὐτοὺς τοίογΒ ἴο {πΠ6 ΑὐΠοηΐδη8. οὐκ ἥκιστα. ὅφο Ν. ὁπ 
δ 2 ΒΌΡΓ8. ξυμμάχοις 15 ἴῃ ΔΡΡΟΒΙΓ ΟΠ τ] τοῖς δέ. 

προπαρεσκευασμένους, (80. ὁρᾶτε ἴτομι {Π6 οοπίοχί) ὡς συνειδότας τὰς 

ἐκ πολλοῦ 

ἑαυτῶν ἁμαρτίας, καὶ γιγνώσκοντας ὡς πάντως, οὐκ ἀνεξόμεϑα, ἀλλὰ πο- 

λεμήσομεν. ὅ6}0]. εἴ ποτε πολεμήσονται (ΞΞ ἔπΐαγο ραβϑῖνθ Οἷ, 

ΟΡἢ. ατ. Ὑ ογθ5, Ρ. 817), 17 δον ἐῆεν λοι ὃ6 τοαγγοα, κροηι. 
4. οὐ γὰρ... . εἶχον, 70. οὐ ογιοῖδο (1. 6. ΠδΔα ποῦ {ποῖν' βυβίθηιδεϊο 

ἀοβίρῃ Ῥθθὴ 0 βίαν ατοθοθ), ἐλον τοοιία ποΐ ἤανο τοὐἐμάγαιλον, (07- 

ονγώ (ἴοι τι5) απ λεία ἐξ ἔην 8ρύ{6 97 τι8. ϑίθρη. δπα ΤαΚοι {πη 

ὑμαῦ ὑπο- Ποῖ ἀθποίοβ, ἦη) ὦ 8εογδΐ, ΟΥ̓ «πα» αν ἡιατη6}. ΒῸΓΣ ὑπολα- 

Βόντες---εἶχον, 560. Ν' οη 1. ὅϑ. ὃ 2 (6π4). βίᾳ ἡμῶν. Οἷ, Ν. οἡ 1. 43. 
ὃ ὃ. ὧν τὸ μέν, ἐλ οπὸ 9 τολίεὐ, 1. 6. Ῥοίϊα:οα. ἔστε ἰ5Β ἰο 6 

ΒΌΡΡΙΠΘα 1η {Π|5 βθῃΐθποθ. 

τὰ ἐπὶ Θράκης (566 Ν. οη 1. 80. ὃ 2) ὥστε ἀποχρῆσϑαι τοῖς ἐπὶ Θράκης, 
πὸ ρέογτιην Υγιοέτιην ρεγοΐρία 8. 60 ἐ0))18 τοϑύγι8 αὐ Τἠραοίαηι οἱ. 

Ο6|16υ. ὙΠῸ ἰθὺ ΑὙΠΟ]4 : 80 αϑ ἕο σίυα γοῖν {}ι6 74 δογιοῦῆεέ 97 ψοιι)" 

αορυϊπίοη, ἔην ἐλ πεὶσ δον ποοά 9 ΤἼγαεο. ἡ δέ, 1. 6. ΟὍΓΟΥΓϑ. --τττο 
ἂμ παρέσχε, τροιιία 7") γυΐϑὴ. 

᾿Ὶ " . -οῇ , Ε “ Ἵ 

πρὸς τὰ ἐπὶ Θρᾳκης ἀποχρῆσϑαι -Ξ- πρὸς 

ΘΗΑΡ ΙΒ ΧΤ ΧΙ 

ΤῊ Τιδορ ἀτουποπΐδη8 ἄγ Ὀ]ΔΠΊΘΩ͂, [Ὁ παν; 5. σθα {Ππ6 ΑἸΠΘ πη 5 ἕο Του ἐϊν {Π6ῖν οἷν πὰ 

Ῥυ]Π]Πἃ {Π6 Τιοηρ’ ὙΥ̓ 4115, {Ππ5 ΘΠ Ὀ] Πρ ΤΠ θτη ἴο Θπβίαγθ θυ θπ {Π6 811165 οὗ {πΠ6 ῬΟΙοροππθβίδῃ 

ΘΟΠἰδἄθγδου (ὃ 1); {Π6ῚὉ ἰαγαϊ 655 ἴπΠ ΘΟ γΟΚ᾿ ΠΡ’ ΔΠ ἈΒΒΘΠΊΡΙΥ οὗὨ [Π6 411165, πα ἐπ ῖγ νναπξ 

οὔ ἃ ἀρβηϊΐθ ρΊδη ἃ1Θ δῖβθ τορτονυνϑᾶ (8 2): [Π6 ΟΥΑΓΥ πα βίθα! [Ὁ] τηονθιηθπίβ οὗ (ῃ8 

ΑΥΠΟΠίδη5 ὙὙ}}} ὈΘΟΟΠῚΘ ΠΊΟΓΟ ΟΡΘΠ πᾷ ἀροϊᾷοᾷ, 1 ΠΥ Ροτσοοῖνο ἐπα [Π6 Τιδορ 8 πη ἢ 5 

ΚΠΟΥΥ {Π6ῚΓ ἀοβίστιβ, δηα νοῦ πιὰκὸ πὸ οβοτέ ἴο ἐγιβίγαϊθ {ποιὰ (8 8); {Π6 Τιϑορ:ιηοηΐβης 

ΓΘ ΒΑΤΟΆΘΒΕΪΟΔΙΥ ἰο] ἃ {Πα ΠΟ ΘΟΠΑΌΟΥ ὈΥ ἄοΙαν, 8πα βθοκ ἴο Πρτηῦ [Π6 ΘΠΘΙΩΥ ὑγΏ ἐμ ο τ 

Βίγθηστῃ 15 ἀου Ὀ]θα (8 4): {πα {Π|Ὸ ΒΆΠ16 515 ΡΒ Π 658 ὙΠ Οἢ ΠΟΥ τηδηϊοδίθα ἴῃ {πὸ 1 οῖ- 

δἰδη Ὑν δ, ΟΠ γαοίουῖΖο5 {Π6 }Γ που οτηθηΐβ ἴῃ το]ίϊοπ ἴο {Π|6 Ἀαστ ϑδῖν ΡΟ] ΟΥ οὔ ἐπ ΑἸΠ6- 

πΐδη8, ἕο ὙΠΟΒ6 ὈΪΠΠάΘΓΒ {}10 ΟΟΥΙ ΤΠ ΪΔΠΒ. Πᾶν θΘοη ἱπαθὈϊθα ποτ [ῸΓ ΒΠσΟΘββ, ἔπ8π ἴο 

ΔΠΥ͂ ιϑϑίβία ποθ ΤἸΌτη {116 ΤιΔοοἀ:ηΟΠἴδη5 (8 ὅ); 8 ΔΡΟΪΟΘῪ 8 Τηδᾶθ [0 ἴπΠ6 Δρρδγοπξ 

Βϑυθγὶ ἐν οἵ {Π 686 ΟΠΑΓΘΟΒ ἀραϊηϑύ {Π6 Το ἀπο 8η8 (8 6). 

1. τῶνδε ΤΟίΘΙΒ [0 {Π6 ἀρριθβδίνθ ᾿πονοπιθηΐβ οὐ {Π6 ΑΥΠοπίδηϑ, 
ὙΠΟ ΠαγΘ ὈΘΘὴ γί Γοα το ἴῃ {Π6 Ῥγθοθαϊηρ ομαρίοι. 

ΤΟΒΡΟΠΩΒ ἴο τό τε πρῶτον ἴῃ [ΠΠ6 ῬΤΘνΊΟΌ5 ΡῬΓΟροβι[ἴοη. τὰ μακρὰ---- 

τείχη, ἴλ6 ἰοηφ τραἰϊ8. ΒΥ {{Π|656 γγᾺ}}5 ἃ Του ρα ὙΥᾺῚ νγα8. ΟΡΘΠ ἔΓῸΠὰ 

" 

καὶ ὕστερον 



08 ΝΟΤΈΒ. [ΒοοΚ ἢ, 

ΑΥΠοΠ5 ἰο Π6Ρ ἴῃτθο ρογίβ, ῬΊγεθαβ, Μη μΐδ, ἀπ ῬΉΔΊοτιβ, οὐ υΒῖο ἢ 

[ἢ ΤΟΤΊΠΘΙ Ὑγ85 ὈΥ [Ὧν [Π6 Ἰατροϑῦ ἃπα τηοβῦ οὶ θγαἰθα, Ὀοΐηρ οΡ8 010 
οὗ οοπίαϊπῖπρ 800 5105. ΤῊΘ ΒΟ. Π Θ᾽ Ὑ78}} τγαβ ῬαΠΠ0 Ὀγ ΤΠΘιαἰβίοοϊοβ, 

δηα τὴῖ5 85 βἰαᾶία Ἰοπρ απα 40 οαθ᾽(5. Βῖρἢῃ. ΤΠ ΠΟΙ ΠΟΙ Ὑ78}1 τγὰβ 

θα ὉῪ ῬογΐοΙοβ, 8Πη4 πγὰ5 40 βίδαϊα Ἰοησ, πᾶ οὔ ὑΐπὸ βᾶπιθ. Πϑὶρ]ῦ 88 

{π6 οἴου. ΘΙ τγὰβ ὑπ Ὀγοδαθ οὗ {Π|6586. νν 115, {Πδῦ ὕνγο ὑγαρῸη5 
ΘΟΌ]α Ρ855 Θϑο ἢ οἴου οα {16 ἴοΡ νυ ἹΠοτῦ οοτηΐηρ' ἴῃ οοπίαοῦ. Βεβι 68 

{Π686 ὕνσο νγ8}15, {Π 0 6. 5665 ἴο ᾶνθ ὍΘ η ἃ {π|γ οὐ ῬΠΔΙ]οτῖο νγᾺ]}, 

ΘΟΠΟΟΓΠΪηρ; ὙΠ] ΘΟ, 560 Ν, οἡ 1]. 18, ὃ 6. ἐς τόδε τε ἀεί, τι ἰο ἐϊγῖ8 
ἐΐηιο οσογυζίγνιαϊψ. τοὺς ὑμετέρους---ξυμμάχους, 1. 6. 16 Ζρὶποίω, 

Μέρα θδΠ5, 8η4 Ῥου ἀεθη5. οὐ γὰρ... δρᾷ, 70. ποί {π6 οπα τοῆο 

ὀηδίαυεβ (1(5 ἴπ6 Ῥυῖποῖρα] ΟΠ π 61), δέ ἐδ τοῖο, παυΐηῳ ἐΐδ ροῖοθν ο 
φγονοηΐ, ἰοολβ οτὶ (ἃ Ῥ γι ἰ[5 10), 8 ηῖον 6 γεωϊίῳ ἐλ6 ἀφο 9 ἐδι6 ἕγραη8- 

αοΐδογι τ--- ἕο ᾿ΐηι, ἐδῆο 068 ποί εαογέ ἐΐθ Ῥοῖσον τοϊοῖ, ἦδ Ῥοββ68868, ὅη), 

»»ϑυθηέΐη ὁπ 7 οηὶ δοῖηρ ὀηδίανθα, πιο γ 6 ἐγιεῖψ δοίοτιϑ ἐδ σχιιὶϊ 97 {7.6 

ἐγαγιδαοέέίογι, ἐμάν, ἰο λίην, τοὐο σοίιαϊ ῬΦΥ ΟΥΉι5 ἐδ6 ἀεορα. ΤῊΪ5. 5θη- 

ἴθηοθ. Θοπῆντηβ {πὸ ΘΠαΥρο τπδᾶθ ἴῃ {Π6 Ργθοθϊηρ τῶνδε ὑμεῖς αἴτιοι, 

Δη6 15 ΤΠ Θνοοσο προ θα ὈΥ γὰρ 60} 7)" ηταγυΐ8. ὅθ Ν, οἡ 1. ὅ8. ὃ 9. 
αὐτό, 1. 6. τὸ δουλοῦσϑαι. εἴπερ. - - -φέρεται, 17 ἢδ6 αἴδο (καὶ) οἰαΐπιβ 

70» λζριδος " ἐλὸ γεριζαϊίοη, (τὴν ἀξίωσιν) 70} υὐγέιιο, α8 ἐΐι6 ἀοζλυον 6) 47 

ΟἼθε06. Ατπο]αᾶ χαοΐοβ Ηθυτηδηπ δα Ὑίρον, Ν. 810: “εἴπερ δοκεῖ σοι 
αἸοϊηλαβ. οἱ Ὧθ 40 ΠΟῚ ΘΟΡΟ Βοίτητπ8 414 οἱ ρ᾽δοθαΐ, δῦ 46 απο ἰᾷ 

ΠΘΒΟΙΓΘ. ΒΙΤ] ]ΔΠΊ5. εἴγε δοκεῖ σοι αἸοΙπηι5 οἱ ἄθ {πὸ βοϊπηαβ ααϊᾷ οἱ 
Ῥ]δοθαῖ,᾽) πα τϑιηδνκβ {πᾶὺ {Π6 50η86 ἴβ: 1 Π6 τη Κ85 ἃ Ῥσϑίθπβίοη ἰοὸ 
ὍΠ6 τηουὶὺ οὗ θοΐπρ [Π6 6] νοῦν οἵ ασθθοθ, να οαπηοῦ 58 0 ὙΥ ΠΘί ΠΟ 6 

068 τη8κθ ἴΐ, θαΐ 17 6 ἄοοβ, {πθῃ, οίο. ἐλευξερόω, 7 απὸ ὦ ζἰδογαίον, 

88. φεύγω 516} 165 διηοῃρ Οἴου {πῖπρβ, 7 αηὶ αηὰ φαῖϊθ, απ νικάω, 1 αην 
ὦ ΘΟ ΊΘΡΟΥ. : 

ῷ. μόλις, ἑἐαταϊῃ.. τὲ (ἴον ὙΠῖο ἢ ῬΌΡΡΟ σου] γοδᾶ γὲν Τοίου8 
ἴο καὶ οὐδὲ νῦν, δοίλ---αηά αἴϑο ποῖ ([Παῦ νγ8 ἅτ τηθὺ ἐοροίμοῦ) πού 70} 

τῷ θυϊάθγυί ρεγρο86 (ἐπὶ φανεροῖς). ὙΠΘ 5610]. Θχρ]αἰπ8. ἐπὶ φανεροῖς 
ῬΥ καὶ νῦν γὰρ ἀμφιβάλλεται, εἰ ἀδικούμεϑα, ἀοιΉ]655. ἔλροτη {Π|6 10]- 
Ἰουσίηρ οοηξοχύ, Ὑν]Π 10} 15 ᾿ηαθρα θροχθροίϊοδ), γϑῦ ποῦ 80 88 ἴο ρῖνο [ῃ9 
ΒΘΏ56 ἴο ἐπὶ φανεροῖς, διϑϑὶρ! ρα 10 ὈΥ {118 500]. γὰρ ἴῃ {πθ ποχὺ 

ΟΙααθθ 1π}0}165 ἃ 6]]}1} 0518, 707 (1 νγο μδᾶ τηρῦ ζορϑίμογ ἔῸ1 δὴν ἀθβηϊίο 

ῬΌΓΡΟΞΘ) ἐλ67. τοοιϊὰ ὅ6 πὸ περ ἰο ἐρηφιῖνο, τοποέθον" το6 ἤαυθ ὕδοη, ἔρ- 
λιν οΥ' τού ({Π|6 Ῥγοοῦ οἵ 10 Ὀοὶπρ' 50 οἴθαν δηᾷ δοαπαδηί), διέ ἔη, τοπαΐ 

φαΉ67' (καϑ᾽ ὅτι, '. 6. καϑ᾿ ὅ,τι) 156 ἠιαν αὐθηφα οι ϑοῖυθ8. ΟἹ {Ππ 6 τηδὺ- 

ἴθι ΠΘΓΘ οοΙρ]αἰποᾶ οὗ Ὀγ {πῃ ΟοΥπ μΐδηβ, ῬΟΡΡΟ τϑιηατκβ: “ Εϊθηΐμ 

ΘΟΠΥΘηΓΕΒ ΒΟΟΪΟΓΠΤῚ ΠΟῚ ἃ ΤΔΟΘἀο ΠΟ Ἶ 15 μοΟ ἴρβοὸ ΘΟ  ]ἶο, αὖ ΘΠ] πὰ 

ἀροογπογθηΐ, ἱπαϊοῖα5. οναΐ, βο Οὐ 115 ἀποίοσιθι8 ταθ]ὶ Ἰοσαῦϊ βϑραυ- 
ἔδη νοηθγδηΐ." ΟἿ, 1. 607. ὃ 1. οἱ γὰρ... . ἐπέρχονται, 7Ὁ7 ὑλι686 



᾿ (ἀσφαλεῖς) ῬοτΒῖθοπῦ ΟοΥπ 1}. Ηδδοκ. 

παρ, ΤΧΙΧ.] ΝΟΤΕΒ. 299 

(( 6. 9 ΑἸΠπθηΐ8η5) αοέξηρ ὕγοηὶ ρίαηβ αἴγεαάψ γον ηιθα, αΥ6 τοῖο αἰίαοῖ- 
ἕπρ, απᾶ ποΐ αϑοιιέ ἐο αἰέαοΐ; ἐΐιοβ6, τοῖο πάτο δοηιθ ἐο πο ἀφοϊδίοτ. ΑἸΤΟΥ 
Θχδηηϊπἴηρ ὙΥΠ οατΘ 411 (Π6 ἱπέογργοίαιϊοηϑ, ν μῖοι {Π18 αἸΠΠ οὐ] Ῥαβεαρθ 
85 τϑοοϊγϑᾶ, 1 ἢᾶνθ οοηυϊπορα τηγ861, {παῦ {π6 ἀῦονΘ 15. {π86 ἔγτιθ 

ἐνδηβ]ίϊομ, ΔΙ Ποσρ} ΟΥΠΘΥΒ. Ὑ}11 ρου μαρ5. ἐπῖηκ αἰ ουοπγ. Β]οοτηξ, 

αποίοβ. (6116 γ᾽ 5. ̓πίογργοίδεοη, ὈΥ Υμΐο ἢ δρῶντες 18 τη846 0 ἀθηοίθ 

{Π6 οἅπιϑο οἵ βεβουλευμένοι -- “ ἀφοϊαοα, δορατι86 τρ απά ἀοίηῳ." ΒΒαῦ 1ῦ 
ΒΘΘΙΠΒ ἴ0 ΠῚΘ ΤΠΟΓ6 ΠΑΡΠΓΆ] [0 ἸηΔΚ6 βεβουλευμένοι {πὸ οαπ8θ οὐ στουπα 

οὗ [Π68 δοίϊοῃ βχργθββθᾶ πῃ δρῶντες. ὅ΄0}} ἃ {Γ8 5] 8 10 4150 τη θοίβ ΤΠΟΓΘ 
ἘᾺΠ1Ὺ ἐπ Δ ΠΟ Π|6515, τυ ΠΙο ἢ. οχἰβίβ θθύνθθη βεβουλευμένοι δΔπ4 οὐ διεγνω- 
κότας. 1 ΟΟΠΟῸΣ ὙΠ ῬΟΡΡοΟ ἴῃ τοραγαϊηρ οἱ ἃ5 Ραὺ ἴον {Π6 ἀομηοηβίγα- 

{να ῥγόποῦῃ, ᾿πβίοδα οὐ {Π6 ἀτγέϊο]6 ὈοΙομρίπρ ἴο δρῶντες, 5ἴη06 ἴῃ {Πδύ 

Ο856 Ἴγ6 5ΠΟ.]α ΒΌρΡροβα {πᾶὖ ἄδικα νγου] πᾶν Ὀθοπ δαᾶρά, ον {ῃδὺ 10 
χοῦ] μᾶνο θΘοη οἱ γὰρ ἀδικοῦντες. ΤἼΘ ΤΟΔΟΙ Ὑ}11}] ΘΑΒΠΥ ΡΘιοοῖνο ἃ 

ΔΗ 655. θθύνγθθη ἤδη---ἐπέρχονται ἃΠ4 οὐ μέλλοντας (50. ἐπέρχεσϑαι). 
8. καί, γ68, ἡπαθοί, κατ᾽ ὀλίγον... . «πέλας -- ὃν {ἐἐ{16 απ {ἰ{{{6 

ἐλοῃ ἐπογοαοῖ, προτι ἐλοῖν ποὶσλδογϑ. λανϑάνειν.. - . ὑμῶν, τολεῖν ἐλευ 

ἐμίπῖ; (Θοο Ν.. οπ 1. 18. ὃ 6) ἐλεψ 4δοαρο ἀοἔοοίίογι ἐϊιοτῆ, ψοιιν" ἡπιαξξενι- 

ἐΐϊο. Βοίαπί Θχρ]αἰηβ τὸ ἀναίσθητον (566 Ν, οη τὸ πιστόν, 1. 68. ὃ 1), 

ϑέμο7,, τιογ ἰσοτιέϊα. ΤῊΘ ΘΧργθββίοη 18 ἱπίθη ρα ἴο θ6 βοιηθυηδῦ 5886- 
γογο, τοῦ 5800] 4 πού Ὀ6 ἰγδηῃβαἰοα βέμρίαϊέμ, 8. ἴθυτη ἴϑν' ἴοο οὔ ϑηβὶνθ 

ἴο πᾶνὸ βυϊθα {πΠ6 ρατροβθ οὗ {π6 ον ἰδ η8, ἡυ ΒΙΟἢ πγ85 ἴο βέϊησ, Ὀαὺ 

ποῦ ἴο ῥσόυόκθ ἴο ΠΡῸΣ ἐποῖν ΡΟ ΘᾺ] Δα ΧΊ Πα γ]θα, {Π6 Τιϑοϑατθιποη]- 

84η5. ΤΠαῦ {Π6 που ἀοποίθβ Βἰ ΠΠΡῚῪ τιούδογυαηοε, τοαγιέ: 67) αἰξεογἐΐοηι, 

18. 450 5660 ἔγοπι 15 ΔΗ ΕΠ Π6515 ὙἸ ἢ εἰδότας ἴῃ [Πη6 ποχύ βθηΐθποο. ΤῊΘ 

ΘΘΠΘΙΆΙ βοηξτηθηῦ 18 {Π|18: ἃ8 Ιοηρ' 85 {Π6 ᾿πδούϊν!γ οὗ {η6 Τιδοράφιπο- 

πΐδηβ, ἴῃ τοβρθοῦ ἰὸ {π6 ππ]αϑθῦ δοίβ ἤθτθ ΘΟΙ ΠΡ] ΔΙ Π6 οὗ, τγ88 Του πᾶ ἴο 

τοβαϊὺ ἔτοπὶ ᾿ηδίςοπίϊοη οὐ νγαηῦ οὗ Κπον]θᾶρο, {πΠ6 ΑΥΠΘηΐδπη8 δαορίοα 

ἃ οαυίίουβ 8 η4 {ἰπηϊἃ ῬΟ]ΪοΥ ; Ὀπύῦ ΠΟΥ, ὙγΠΘὴ ΠΟΥ ΚΠΟΥΝ (88 ὕΠΘΥ τηπϑῦ 

ΠΘΡ ΘΑ Ο1) ὑπαῦ ἴδ αΥῖβοϑ ἔΡΌσΤη ἃ αἰβγορανα Δ Πα Πορ]ροποθ, ΥΒΊ0 ἢ [ῃ6 

τηοβῦ οονίαϊη ᾿Ἰη θ] ] σοποθ οαπποῦ αῇθοῦ, [ΠΟΥ ὙὙ1}}} ῬΓΘ85 ΟἹ ΤῇοΓΘ Ὑἱροῦ- 

ΟΟΒΙΥ Πα σΟΌΓΑΡΘΟΙΒΙΥ͂ ἴῃ [Π6 “ΤΟΙ Κ οὗ ϑηβίαυΐηρ {Ποῖ} ΠΘΙΡΉΘΟΙΒ. 

4. γὰρ ΤηδῪὺ τοῖον ἰο ἰσχυρῶς ἐγκείσονται, Π|6 6]1105818 Ὀοίηρσ : (πᾶ 
ΠΟ ΟΠαΟΙ) 707 γοῖι αἴοηο 9 {16 ΟΥ̓ εεἴ8, οἷα. ; ΟΥ 1ῦ τηδὺ ᾿ηἰγοάποθ {Π9 

Ρτοοῦ οὗ [Π6 Τογοροῖηρ Ῥγοροβι το. τες γοῦν Πα ΒΌγοποο ἀπά ἱπαίἐθπίϊοῃ 

15. ῬΊ δἰ ΠΥ 566 ῃ, 707 ψοῖι αἴοτιο, οἷο. 1 Ῥυοίοσ [Π6 στην ᾿ηἐουργοίδεϊοη, 

85 Ὀοθἱπρ' ΠΊΟΤΘ 51 Π1016 Δηα παίαγ, τῇ μελλήσει, “ὃν ἐϊ"δαξεγυπ 
ἀεπιοπδίγαϊζίοηβ. μέλλησις ᾿Π101165 η6. ΠοΙαΙπρ {Π6 β1οΚ ΘΟΙΒΕΔΠΕΙ͂Υ 

1οα ἀρ, Ὀπύὺ πουοῖ βίυι κίηρ.") ΑΥπο] 4. “Ῥτοχίπηθ βοαποηίία ἀοορηῦ, 

διγιοίαϊίοποηι Τιαοοἀεοτηοηΐογατη ἀὐραϊ, ΠαΡΡ6 ααἱ ραϊαγοπύ, οαποίδπαο 

ΤΘΙῚ ῬΟΒ56 τοβίϊξϊ ἢ Ππ8γΘ 605. ἀθβί 468 ροΐϊαβ, {πδπὶ οϑαίοβ δῦ ρυ ον! οΒ 
μόνοι. ἘἈδροαὺ Ἑλλή- 



800 ΝΟΤΕΞ. [Βοοκ 1. 

ἀρχομένην τὴν αὔξησιν, “ἐδ ὑποὶρὶογνέ ἐπογθα80.) ΒΙΊοοιηξ, 

- διπλασιουμένην ὈΘΙΟΠΡΒ ἴο τὴν αὔξησιν ἴπ {π6 πιοα!ῆθα 5θη86 οὔ 
δίγοησίδ. Τὺ 156. ποῦ Θαβύ ἴο πᾷ ἃ βρϑοίπηθι οἵ τποῦθ ὈΪ [61 ΒΔ ΓΟΆΒΙη, 
{π8π 15 οοπίδϊ θα ἴῃ {π18 βθοίΐοῃ. 115 οἴδβοῦ οπ {πΠ6 Τιδοθαφπιοπίδη8 
τησβὺ πᾶνϑ 66 ΠΙΘΊΪΥ ΘΧΔΒΡ γα] ηρ, 

ὅ. καίτοι... . ἐκράτει, απ μοί (πούνΠβίδπαϊηρ γΟῸ ΤΟΙΛΪΒΒΠ6 88) 
γοῦν 1067} 8ροΐθγι 47 αϑ δοῖηφ 8ι,7)6 (1. 6. ἢγτὶ πα ἐγιβῦν ΠΡ 16 45), διού ἐλ, 
ἐλ γερογί 47 λα (ὧν --- τοῦ ἀσφαλεῖς εἶναι) ἐποοει8 {}ι6 ἐγιΐη ἐἐδοῖγ, 1. 6. 

{86 14οὐ ἃ5 1ῦ Τα ]ν 15. “ἄρα 15. πιδοά ἴο ἀθποῖβ βοιηϑίῃϊηρ' νος Π85 
ΘΟΙῚΘ ΒΙ(ΔΑΘΠΙ]Υ͂ Πα ἀΠΟΧΡΘοίθα]Υ ἀροπ [πὸ τηϊπηα, 50 ἃ5 ἴο ῬυΌΔποΟ 581- 

ῬΓΪΒΘ πα ψοπα ον {μογοϑῦ." {618 κάμη. ὃ 189. 4. Βαῦοῖ ἀηᾷ ῬΟρρο, 
Βονγθυοι, ἴα ἄρα ἴῃ {Π6 56η56 οὗ τύ πιώιο αρραγοέ, ἃν ὧν (ἰ. 6. περὶ 
ὧν. Μί. ὃ 842. 1) ὁ λόγος, {πΠ0γ τοηᾶον, γαηιω (6 υοῦῖϑ. (ἀο0]16ι αἴ5ὸ 

τοίδιβ Ὁ ἰοὸ {π6 1,Δοραςφιηοπίδηβ. Βευῦ οἵ, {615 ἸΚὕπη. ὃ 820. Οὗ. ; Μί. 

8. 489, ΠΟΓΘ ΘΧΔΠΊΡ]65 ἃ16 οἰϊοα ἴο 5["ονγ, {παῦ ὧν ἰΒ ἃ πραΐρι το] αὐϊνθ 
ΤΟΥ πρὶ ἴο ἃ ῬΓονίουβ βοηΐθποθ. τοῦ ἔργου ἐκράτει. ἸἸζάμποι (ἢ 5Τὅ. 
6) ΓΤ η1κ5 815 νυ {π6 οδα88] ρϑηϊοϊνο, ᾿παβτηπο ἢ 88 ἃ ΤἼ]ΘΙ ΠΘΟΘΕΒΘΙΪΥ͂ 

ΒΌΡΡΟΒΘΒ. ἃ Βι}]θοῦ, ἃπα ἃ βιι]θοῦ ἃ σα]ον, αΐ 1 ῥγοίου 1 Μαύΐτ 

(ξ 869. ΟΥ5. 1) ἴο ἰδῖκθ κρατεῖν ἴπ {πΠ6 56η86 οἵ κρείσσω εἶναι, ἀπα ἐἢτι8 
ἰο τοίου {πΠ6 σϑηϊζν ἴο {π6 468 οἵ οοιηρατγίβοη οοηΐδι πα ἴῃ [Π6 νοῦ. 
5. ὃ 198. 2. γὰρ ἰπίγοαθοο5. ὕυχ2ὸ ΘΧΘΙΏΡ]685 οἵ {πθ ῬγοοΓ ΒΟ Πα ηρ; 

Βρὶ εἰῦ οὐ πὸ 1,Δοραςιηοπίδη8. Τὺ 15. ὉΠουοίουθ γὰρ σοΉ 7 ηιανἐΐ8. ΟἿ. 
Ν. οπ 1. ὅ9. ὃ 2. τὸν---Μῆδον, ἐλ6 δΐηρ φῇ ἐλ ᾿ογϑίαηβ, Ἰυδὺ 88. ὃ 
᾿Δρμένιος ἃπᾷ ὁ ᾿Ασσύριος ἴῃ Χοη. ΟΥΤΌΡ. ἃ1΄6 Ραὺ ἴον ἐλ Αγηιθηΐαη 

δίηρ, διᾷ ἐλ 448ε νίαν, δΐηρ. Τμοῦ ΧΟΥΧΘΟΒ Ἰηβίθδα οἵ αι Ηγβίδβ- 
ῬΪ5 ἰβ τοίου θα ἴο, 15. ϑυϊἀθηὺ ᾿πτοτ ἐπὶ τὴν Πελοπόννησον, ὙΓΠῖΟἢ οου]ᾶ 

ποῦ Ὀ6 ΔρρΙθα ἰο τπ6 ἢνβθὺ Ῥρυβίδῃ ἱπναβίοη, ἃ8 ὑπαῦ τγὰβ αἰσθοιρα 
δραϊηβὺ ΑἰΠΘη8. ἐκ περάτων γῆς, 77οΉν ἐδι6 εαἰγεη)υϊέϊο8 9 ἐλε φαγίῆ,. 

Α 5ἴγαῖ αι ΠΥΡΟΥ͂ Ο]6 15 Του πα ἴῃ Δίας. 12 : 49, ----- ἀξίως ἰδ αἀᾷοᾷ, 
Ῥϑοδῦβθ οὗ ὑπ ᾿Ἰπδαθαθδου ἴῃ ΠΌΤ ΌΟΙΒ. ΟὗἨ [Π6 ἴογοθθ Πιδὺ γαϊβοα δηᾶ 

βοῃῦ οὖὖὺ ὑηονΡ Τοηϊάα8 ἰο ΤΠοΡΙΠΟΡυ]. 'προαπαντῆσαι 5 Ραῦ 

αἰου πρότερον---ἢ. ὃ. ὃ 298. 8. ἐκεῖνον ΤοΟἴογΒ ἴο {ῃ6 Ῥογβίδη Κίηρ. 
περιορᾶτε. ὥθθ Ν. οῃ 1. 24. ὃ 0, ἀντὶ τοῦ ἐπελϑεῖν αὐτοί, ἐη- 

βίοαα οΥ̓ ψοιῖι ψοι ϑοῖθοα ἐηυααίης. ἸΚ. ὃ 808, ὃ. Ὁ. ἘῸΓ {Π6 ποιηϊηαιϊνθ 
σι {πὸ ἱπῆπηϊίνο, οἵ, Μ. ὃ ὅ80. ἐπιόντας ἀορθηβ ὁ ἀμύνεσϑαι. 
-- ἐς τύχας. .. «καταστῆναι, ἴο Φα}0086. ψοιιγ86ἴν68 ἐο 7ογ ἔγι6 (Ξ-Ξ:- 1ῃ9 

Οὔβπο685 οὗ νγαγ) ὑψ ἐοπίοπα της κοὐίλ, ἐλοηι, τολόην, ἐπον αὐὸ νιον 8Ε 7} 01 67" 

((Δὴ ὕπο σοῦ αὖ ἢγβί). ἘῸΣ {π6 οοπείσνποίϊοη οἵ ἀγωνιζόμενοι, 566 
Ν. οη 1. 9. ὃ 4. ἐπιστάμενοι (566 Ν', οἢ ὄντες, 1. 7. ὃ 1)---Εοφαλέντα. 

6 η. [Ὁ] ουθὰ ὈΥ {πὸ αν οῖρὶο ἐπίστασϑαι δα εἰδέναι ΒΙσῊὙ 0 

ζηοιο, ὈΥ ὑπὸ ᾿πΠηϊτῖνο, ἐο ἄπο ἢοῖο ἰο ἄο. ϑοηιο γη, ἐο 6 αὐϊό, Οἵ Κὶ. 

δ. 811. 2, περὶ αὑτῷ, ὃψ λιύγιδο: 7. 1. 6, ὍΥ 1ιῖ5 οὐ ἔα], ΤῊ Ξ0Π0]. 

ψνων. 
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Τοῦουβ {Π|18 ΡΥ ΟΌ]Υν ἴο [Π6 θα [016 αὖ 54] Δηηῖ8. τὰ πλείω, 707 {6 
ηιοϑέ ραγέ. ------- πρὸς αὐτοῦς τοὺς ᾿Αϑηναίους ---ἐν τῷ πολέμῳ τῷ πρὸς 

αὐτοῦς τοὺς ᾿Αϑηναίους. πολλὰ --Ξ- πολλάκις. ἡμᾶς, 1. 6. {89 
Οὐ δ η5. δηὰ ὉΠ 6]. 811168.Ψ τοῖς ἁμαρτήμασιν, ὃψ ἐλιθῖ)" ΘΥΤΟΥ͂ϑ, 
δζιιη6 78. ------ περιγεγενημένους ἀορΡΘΠ45 Οὁη ἐπιστάμενοι. ἀφ᾽ ἡμῶν. 

Βεκκον, Ῥορρο, (6116 υ, ἀπ ΑὙ πο] οαϊῦ ἀφ᾽ ὑμῶν, τοίογυϊπρ' ἰῦ ἴο {Π6 

ΤιΔΟΘ ες ἸΟΠΪ8 8, ὙΠῸ Ὑγ6 ΓΘ ποῦ ἱποϊπαρα ἰπ {Π6 ργθοθαϊηρ ἡμᾶς. 

ἐπεί. ὅ60 Ν. οἡ 1]. 12. 81. αἵ γε ὑμετέραι ἐλπίδες, ἐδι6 ἢλο}68 ρίαοεά 
ὧν ψοῖ. Οἱ {π680 σου ἀβ Ηδβοκ τοιηαγκβ: Ὀγονὶπβ οῦ ΟὈβουγίαβ 416- 

ὑπ ΡΓῸ αἱ ἐλπίδες τιμορίας τινὸς ἀφ᾽ ὑμῶν. ΤὴΘ ῬΟΒΒθββίγθ ῬΓΌΠΟΌΗ 

βίδπαβ μού ἴῸΓ {Π6 οὈ͵θούϊνο σϑηϊτῖνο. ΟἿ 96 1{}8 Κ αμη. ὃ 6δ2. Οὗ. 6: 

5. 8 162. τινὰς “[οτίαϑβθθ δα ἘΠΌΟΘΘΠΒ685, 1. 114. βρϑοίαδί, βαϊΐθιη δᾶ 

Ῥοι[ἀεθαίαβ, 1. ὅδ. Τάθιη ροβίθα δοοϊαϊῦὺ Μυ}]θη ῖβ, 11. 2, οὐ 56α.᾽ 
Ῥορρο. διὰ τὸ πιστεῦσαι 5 ἴο Ὀ6 ἐαῖκοπ τὶ ἀπαρασκεύους. 

θ. μηδεὶς ὑμῶν --- νομίσῃ, ἰθἐ πὸ ογη6 φΓ γοιν ἐδιίηᾷ. Ὁ. ὃ 218, 8. --οΟ 

ἐπ᾿ ἔχϑρᾳ, 7)7οηιὶ ἐπηιϊέῃ. τὸ πλέον ἢ αἰτίᾳ -- απά ποΐ γαΐδγ" ἔγν, ἐΐ6 
τοαῃ 9 γοηιοηϑίγαη6. αἰτία ἴῃ {πΠ6 56η86 οἵ γεργϑἠδηϑίοη,, δἰωηλο, 

18 ἴθ ΓΘ ΟΡ ροβϑά ἴο κατηγορία, ἀαὐἌοιιϑαΐίογι, ον Ἰηλίγιαΐϊ ἐλάαν. φίλων 

ἀνδρῶν. ΤἼι6. 5010]. ΒΌΡΡὈ]165. κατά, Ὀπὺ {ποῖ 18. ΠῸ ΠΘΟΘΒΒΙΟΥ, 88 ἰύ 15 

{πὸ οὈ]θοῦϊνο σϑηϊζνο ΔΘ αἰτία. ἁμαρτανόντων, τοῦο ἤανὸ ογγ6ὦ 

(566 Ν. οη 1. 8. ὃ 1), 15 ΟρΡΡοββά ἰο ἀδικησάντων. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΤΧΧ. 

ΤῊ ΟΥ̓ΔΙΟΤ, ἈΙΘΥ 5] 1 σΠΕΠῪ Ὡροϊ]οσί ζίησ ἴῸσ ἐπ 6 ἴοπο οἵ τϑθακο ἴπ νυ οἢ τη 6 ΟΥ̓ ΠΕ Ἶ4Π5 ἱπ- 

ἀυϊσοά, οἢ Π6 στουηᾷ {πα {πὸ ν δα ὈΘοὴ ἴπο στϑαίοβῦ 5 ΠΤΘΓΒ, ΟΠ Υ 65 {Π6 Τ,ΔΟΘΩ:ΒΠΊΟ1}- 

ἴϑὴ5. Ὑγ] ἢ Ὀοίπο ἱσποταηΐ οὗ συδῦ βοτί οὗ ρθοόρὶθ {πΠ6 ΑἰΠΟΠίδη8 ἅτθ, δηα Ποὺ ]ΔΘ 

αἸθγοπὶ ὕγοπι ὉΠ ουηβοῖνο 5. (8 1): [06 ΑἸ Πίδη85 ἅτ ΤΟ πα οὗ ἱππονδίΐοπβ, ααϊοὶς ἴο ἱπνοπί 

Δηα Θχθοῦΐθ, [ἢ 6. ΤιΔοΘ το πἰΆΠ5. τὸ σοηΐθηῦ τυ ργθβοηΐ {Πΐ Πσ 8, ον ἴο ΡΪΔΠ, δη4 80- 

ΟΠ ΙΒ ΟΥ̓ ΥΠδῦ 15. ΔΌΞΟΙ αἰΟΙΥ ΠΘΟΘββαγν (Β 2): ὕΠο56. δᾶ ὈΟ]ά δηᾶ οοπβάοπῦ, (ῃη689 

οϑαςοιβ Ἀπα αἰἰβιγ δύ ι] (8. 35}: {Π056 ἀγῸ ΤΟ ϑ]655 Πα σΟΠ ΓΙ ΠΌΔΠῪ το δπηΐπο' ΔὈτοδα ἴπ οσάθυ 

ἴο καΐπῃ βοτῃθ Πρ ΠΊΟΥΤΘ, [Π 656 ΔΥῸ ῬΓΟΟΤΑΒ ΪΠαΐουβ δπα εἰπηϊαᾶ ἰπ γοβρθοῖ ἴο ἴῃ 6 Θη]αγαθτηθηῦ 

ΟΥ̓ {Π|6} ῬΟΒΒΘββί θη: ΠΟΥ ῬαΓΒαΘ {Π|6 ]Γ δαναπίασοθϑ ἴο ἴΠ6 αἰτηοβί, δη ἃ πηϑί πέδη {Ποῖ Γ ο0ἢ- 

ἤάδοπορ ούθη ἴῃ ἀεἴθαϊ (8 4): τΠοἷγ Ὀοαΐ68 τὸ δι ρον οα ἴῃ {Π6 Βουνῖοθ οὗ {Π6 βίδίθ, 85 1 

πον ὈΘΙοποα ΠΟῪ ἴο οἴμογβ, θα ὉΠ6ῚΓ τ π8. ΠΟΥ 56. 88 τηοϑβῦ ῬΘΟΙΠ ΑΓΙΥ ΤΠ ΘΓ ΟὟΠ, 

ἴο Ργοπιοΐῖθ ΘΓ τυ τ (δ δ); γ 8106 {ΠῸν τοσαγᾷ {Πϑιηβοῖ ν 65 45 ἀθργί νοα οὗ υυ]ιδαῦ 18. {ΠΣ 

ΟΠ, ὈΥ [ἈΠ ῚΠς ἴο Βθοῦσο {Π6. ΟὈ]θοΐ οἵ {Π6ῖγ αἴτη, ἘΠ ΘΓ ἀΠιὈ  ΠἸ1ῸΠ ἴο δοααἶτΘ ἰ8 ΠΟΥ͂ΘΥ 88ῦ- 

βῆθα υνἱτἢ ργοβθηΐ σαΐῃ, ἀπ ΘΥ̓ΘΡΥ͂ 1058 15 τοραῖγο Ὀγ ἴη6 οσοηδάρηϊ ὀχρϑοίδίϊοη οὗὨ 5οπη6- 

{πΐπρ’ 6156 ἴῃ 15. ΡΙδοθ (8 θ): οὗ 411 τηθῃ, πον ἤᾶνο [η6 Ἰϑαϑῦ θη ον ηθηῦ ἴῃ τ μαῦ ΠΘΥ 

ῬΟΒ5688, δηα ἄδϑιη ἴὑ ἃ συϑαῖ ουὺἱ! ἰὸ Ὀ6 ἰπδοῖΐνο (ὃ 7); ἴῃ βιιογί, [ΠΟῪ ΠΟΘΙ ΘΗΪΟΥ͂ τοϑὲ 

ἐμοπάβοι ν 5, ΠΟΙ Β ΠΤ ΟἴΠΘΙΒ ἴο ΘηἾον ἰΐ (8 8). 

1. καὶ ἅμα, ΠιΟΥ̓Θου 67, ὀοϑί(68. εἴπερ τινὲς καὶ ἄλλοι, 7 απῷ 

οἶδι75 τ-- ἡῦ απ ὑούψ εἶ86. -------- Ῥοπραϊο., ἴῃ ογᾶθι ἰο τα τη9 Οοτπίμῖ- 
14 
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85 ΟὗἨ [6 ὁμδτρθ οὗ ἴοο τη 00}} ΔΙΤΌΡΆΠΟΘ, Βορδιϑίθβ τοῖς πέλας ὈΥ͂ ἃ 

σου ΠῸΠΙὶ ψόγον (ϊαηι6) ἐπενεγκεῖν, 8 ΒΌΡΡ]165 ὑμῖν. Βαΐ προὸῃ 

Ὑμαῦ {πη οδη τοῖς πέλας ἀορομᾶ Τῦ ἰΒ ουϊοπῦ πᾶῦ ἀπᾶθν {Π6 ἴῃ- 

ἀοῆηϊία ἰθτι τοῖς πέλας, {πΠ6 ΤιΔοΘ ἀφ Ιηοπῖδπη8 ἅγ6 ΤΟ  ου Τα ἴο. ----- 

ἄλλως... «κασεστώτων, εβροοΐαϊ τολοην ϑιιοῖ, σγοαΐ ἑπιέογ 658 αγ6 ἐγυυοζοοί. 

τῶν διαφερόντων. ΟἿ 11. 48. ὃ ὅ; ΥἹΙ. 92. 8ὅ. “ἸΤοσαϊθαῦ 46 ἱπρϑηῖ- 

ΟΥαπι που τη ]τι6 βου πηΐηθ, απο ἱπῦθι ΑὐΠΘΠΊΘΠ568 ϑὺ 1 ΔοΘ ἀφ ΠΟ ΠΐΟ5 

οὈὐποθαῖ." Πᾶδοκ. Βαῦ βθοἢ δὴ δηϊοϊραίύίοη οἵ τυηδὺ 15. 1υ5 ἀρθουῦ 

ἰο θ6 Ὀγουρσμῦ οι νι ἴῃ 80. παύαν] 8 Πα ΘΑΒΥ ἃ Ὑ8Υ͂. 15. ΟΥ̓ ΔΙΉΪΥ ὙΘΥΥ͂ 

ΠΗ Κ6 πμαῦ παϊρῦ θ6. οχρθοίθα ἔγοτη ΒΈ ἢ ἃ ὙΥΓΙ ΓΟ 88. ΤΉΠΟΥ αἰ 4685. 

Απᾷ Ῥοβίᾶθϑ, γγ8 5Βῃο ἃ παν δχρθοίθα διαφόρων ἰπδίοδᾷ οὗ διαφερόν- 
των, Πα 8150 {π6 ΘΧρΙαπαίοιῪ δαϊπηοῦ ὑμῶν καὶ τῶν ᾿Αϑηναίων. 
ἡμῖν γε; ἴο τἰ8 αὐ ἰδαδέ (ΠΟΎΤΘΥΟΙ Ὑουι ΤΠΔΥ ΠϑΥΘ ΔΡΡΘαγθα ἴο οὐ9 15). 

Νούϊοο {Π18 τϑϑευϊουϊνο π8ὸ οὗ γέ. οὐδ᾽... «ἔσται, ΤΟΥ" 06)" ἕο ᾿αῦδ 

οποίον ρα, τοδαΐ 8ογὲ 477 ρογβοηβ8 ἐλι6 Αἰλορΐαηβ αν, αφαΐηϑέ τρλοην {οι 

«οὐ! ἔλατο ἰο οοπιίοηια, πα Ποιὸ ηιιοῆι, ψ68 (καί), ἄοιο δηζὐγοῖψ ἐλεν αν 

ἥνοηι ψοιῖι. οἵους--- Αϑηναίους ὄντας -ε- οἷοί εἰσιν ᾿Αϑηναῖοι πρὸς οὕς, ὈΥ͂ 

αἰἰταοίίοπ οὗ {π9 το αἰϊνο. Κ'. ὃ 892. 7; 5. 8 17ὅ. ἃ. ὑμῖν 15 ἴο θὸ ὁοοὉ- 

βὐσπούθα ἢ ὁ ἀγὼν ἔσται. 
ῷ. γὲ 'π οἱ μέν γε ἀθποίθ8 {Π|0 Τθᾶβοῃ οἵ ὑγηδὺ ἢ85 δῦ Ὀθθῃ βαϊά. 

Οὗ 7615 Κάμη. ὃ 785. 4. ΤῈΘ σοιηρδγίβοη Ὀθύνγθθη {πὸ ὙΠ ΘηἾδΔ 5 
ἀπ 1,Δοοαἀφοιηομΐδη8, ὙΠΟ. ΠΟῪ [Ὁ]]Οὐν8, μᾺ5 Θυϑ᾽ Ὀθθη. ΤΟΡΘΙΘα 85 ἃ 

πηδδίθυρίθοο οἵ 115 Κιπᾷ, δηἃ μὰ8 Ῥθθη οἴϊομ ἰτηϊζαίθα Ὀγ βαθβθαπθηΐῦ 

Ὑγυϊίουβ. ΤΗΘ ΔΠΟ Π 6565 816 411 ροϊηΐθα δηα Ὑ76}1 Ὀδ]απορᾶ, {Π6 οοπι- 

ῬΑ ΒΟῚΒ ἃΓ6 0] δηᾷ βίυικίησ, ἀηα {πὸ ἀο!ἱπϑδίϊοη οὔ {Π686 τῖν ἃ] βύαίθϑ 

15 80 δοοῦγαΐθ ἃ μα Ὑγ6}1 ἄγανγη, ἐπαῦ 1 πιΘϑ 8 ΟὨ]Υ ἕο Ὀ6 οηο6 ἸοοΚοᾶ δἱ, 

ἴο Ὅ6 ἔὈΓΘΥ ΘΙ ἱΠΊΡΓΘΕΒΘα ΡΟΝ {Π6 τηϊηα. νεωτεροποιοί, “»γολεοίογ 8 

47) πουοῖέψ."" ΒΙοοιηΐῇ, ; ““γουοϊμέϊοπαν.," 11616}} δηα βοοίῦ. ΟἿ ΜΌΏ]ΙΟΥ 5 

Ῥονίδμβ, Π. Ρ. 4. ἐπινοῆσαι ὀξεῖς, φιιϊοΐ ο αἀθοῖδο, 47) φιιΐοῖ; ἐγυυθηἐζοη. 

866 Ν. οἡ 1. δ0. ὃ ὅ (θη). ἐπιτελέσαι ἔργῳ, ἴο αοοοηιρἰ8ἢ, ἐπα φοα 

Ξξο ο 6α7}} ἐηΐο φαθοιέϊοη. ὑμεῖς δέ. ΒΌΡΡΙΥ 

ἱκανοί, ΟἹ᾽ ΒΟΠῚΘ ΒῈ0 ἢ δαϊθοίνο ἤγουν [86 Ῥγυθοθαϊηρ ὀξεῖς. ἐπιγνῶναι 

μηδέν, ἰο ἀουΐϑο ποίη τοῖο (“ ὁποοσίίαγο πολυ αἰφιϊα πουὶ." Βοίδη!) 
Εἰςου}]γ, ποίη ἦν αὐτέου ἐο ἰδ6 ργεβδοηί. ὙΤῊΪΒ. ΘΧρυθββίοῃ 18. Ο] - 
Ροβϑᾶ ἰο {π6 ργθοθαϊηρ ἐπινοῆσαι. “80 4180 ἔργῳ---ἐξικέσϑαι (0 ἀοὐοηυ- 
ρδῆ, ὀαθοιιἐθ) ἴθ. δι  Ποῦϊο ἴο {Π6 Τοσοσοίηρ ἐπιτελέσαι ἔργῳ. 

8. καὶ παρὰ δύναμιν, ὁυεη, δομοηα ἐλιθῖν" 8ἰγοησίδ, “διίργα υὖγο8." 

Βοίαηί. παρὰ γνώμην, “ δογογα {76 ζὐηυΐίϑ 4 γγιιάοηοθ.,"") ΒΙοομ,ῆ, ; 
(ἐγ ωωΐογῦ" αγυϊηυὶ τοϊμπίωΐοηι." ῬΟΡΡο. εὐέλπιδες, 97 σοο ἤορε, 

ο]ι66} 7ιεἷ, τὸ δὲ ὑμέτερον, ἐξ 18. ψοῖ" ηιοίμοά. “Ὑ0ῊΘ Ῥοββϑθββίνθ 

ΡΙΟποὰπ ἰπ {86 ΠουΐοΙ 18 ΒΟ ΘΟ 65. ραὺ [Ὁ [Π 6 ῬΘΥΒΟΠΆΙ ῬΓΟΠΟυη.᾽" 

Μι. ὃ 466. 8. Ηρτο 1 βίαπᾶθ ἢ πρᾶξαι, ἴοι ὑμεῖς 16 {π6. δηϊΐθ 

ἃ ἌΝ ΟἹ “ 
Ο ΞΞΞεκειμο ο. 
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γοῦρ. Οὗ 2615 Κύμη. 8 486. Οὗ. 1. τῆς τε...«πρᾶξαι, ““ποΐ ἰο 
αὐοΐ τ} ἴο ψοιν" }οιδ678.") 1Τ1448]] Δηα ϑοοίί. Ῥορρο ἐμπίηκβ ὑπαὶ {116 
ἰάθϑα οὗ φοτηρ δ Ί5οη 1165 Ἰη ἐνδεᾶ, 50 {Παῦ 10 την θ6 ὑγαπβὶαίθα, ἐο αολέουο 
[668 ἐΐαη γοῦν ἤαυο ἐδ αὐι[έψ ἐο ἀο. τῆς τε γνώμης---τοῖς βεβαίοις 
Ξε τῇ βεβαίᾳ γνώμῃ. Οἷἁ “61 5 Κῦπη. ἃ 449. α. τῶν τε δεινῶν 
ἀθρθπαβ οη ἀπολυϑήσεσϑθαι (80. ὑμᾶς), ψοῖς τοἶϊ 6 γοϊφαϑοί γον. 
ΤῊΪΒ ΟΙδπι56 ΠΒΎΤΘΓΒ (0 ἐπὶ τοῖς δεινοῖς εὐέλπιδες ΒΈΡΓΆ. 

4. καὶ μὴν καί, απα γμνἐλονηιονο, απᾶ ἐπαοοα αἴθο, 15. οἴξοπ πβϑᾶ 
ὙΠΘΠ 50Π18 ΠΟῪ Ροϊπὺ ἰπ {110 ἀἸβοοῖιγβο ἰ5 (ἈΚΘὴ Πρ. 
μελλητάς, γι σοπιραγδογ, «οὐέλ, οι, ἔπ γογογ8. ΟΥ̓, 1. 69. 8 4. 
δηματαί, γΟΩη1678, ρεγοσγίπαίονβ. ΤῸ {115 ἐνδημοτάτους '5 ορροξοά. 
τῇ ἀπουσίᾳ ἄν τι κτᾶσϑαι, ἑλαΐ ὃψ {]ιοῖ)" αὐδόγιοθ ἐἤιον πιαν ἀοηιίγο 8οηιθ- 
ἐμή. ΑἼΒΘΠΟΘ ΟΝ τ] ΠΑΡ Ὺ ΘΧΡΘα [1015 15 6.6 ΓΘΙΘΓΓΘα (ο, ἱΠΒβιη ΠΟ ἢ ἃ5 
τῇ ἀπουσίᾳ 15 ΟρΡΡοΒοα ἴο τῷ ἐπελϑεῖν, ὃψ ἡγυυααϊης (οἴ μ615). ὑμεῖς. 
ΘΌΡΡΙΥ οἴεσϑει ΤΌΤ {Π6 οοπίοχί. τὰ ἑτοῖμα (Ξ-Ξ- τὰ ὑπάρχοντα) ΥΓΘΐοΥ5 
ἴο Ὁπᾶῦ νΥΒοΟἢ 15 τον ἂδὖ ἢ8η4 (566. Ν. οῃ 1. 30. ὃ 8), Δῃἃ Πδποθ 15 
ΘΆΒΙΠΥ ΔΡΡΙΘα ὅο Ῥοββοββίοηβ ΔΙγοϑ αν δοηαὶγϑᾷ, τῶν ἐχϑρῶν ἀΘροη65 
ΟΠ κρατοῦντες. ἐξέρχονται. ΑἸὌΓΘΒΟΝ ΒΌΡΡ]165 τὸ κρατεῖν, ἰογισίδδηιο 
οἱοίογίαπι } 6786 τ τἰγυ7117᾽, ΟΥ̓ αὐτούς, Ποδέοβ πἰϊοϊϑοτιγυέτι». Βαιιθι., ὙΥΠοΩὶ 
ῬΟΡΡΟ [ΌΠΟΥΒ, ΠΙΟΡΘ ΘΟΡΓΘΟΙ]Υ 8165 ἐξέρχονται ἴπι ἃ ΠΘαΓΘΙ 5656, ἴ07.- 
σίϑδίη6 ργοσγοα{ιιγυίιιν", ἱ. 6. ἘΠΘΥ ῬΌΒΗ [ου γαγ 8 Πα ΟΟΟΙΡΥ τηποὴ ἰουτὶ- 
ἴογγ, 8π4 {ππ8 Θηΐου [Π6 ἔγαϊῦ οὗὁἨ νυἱοΐογυ. ἐπ᾿ ἐλάχιστον (-Ξ: οὐδὲ 
ἐλάχιστον. ὅ8680].) ῬΘΙΟΠΡΒ ἰο ἀναπίπτουσιν. ΤΠΪ5 γΘΙῸ βρη ῆθβ ἐο ὅθ 
αἀϊδρείγιἐοα͵ ἀο)εοίοα, [Π6 τηθύαρῃοῦ Ὀθίπρ ἐᾷ κοπ ἔτομὰ ἐμ6 τηοίίοη οἵ ἃ 
ΤΟΥΤΘΙ, ὙὙΟ ᾿πο]1Π65 Ὀδοκ γα 5. 85 ῃ6. ΡῈ}15 {Π6 οἂν (Χβη. (βοοποιη, 

ὙΠ|. ὃ 8), οὐ ἔγομη ἃ τηϑη 1Ἀ]ΠΠπρ’ ὈδοΚυγαγα ἤΌμὰ ἃ ομᾶτῖοῦ (θορῃ. 
Ἑ]Θοῦ. 729), 8ηἃ ἤθποΘ ὈῪ 8 ΘΑΒΥ ὑγϑηβίτοη 1ὕ 15 ΒΡΡΙ6α ἴο τπϑπίϑὶ 46- 
ῬΓθβϑίοη. ϑοιηθ, μουγθνυοῦ, (8 Κ6 {Π6 γο Ὁ ΠΘΙΘ ἴῃ {16 56η86 οὗἉ γεοοαιμγιέ. 

ὅ. ἔτι δέ, ἀπα πιο» οῦ6 7, απα ϑοδί( 68. ἀλλοτριωτάτοις, α8 17) δ6- 
ἰοησίπρ τολοϊν ἐο οὐλόγ8, 50. Ἰηβθῃ51016. ἴο ραίῃ 4ο {ΠΥ 5661), ἃ 80 
τ ρατ ]055 οὔ ΒΑγάβηῖρ. ἀλλοτριωτάτοις --- ὥστε εἶναι ἀλλοτριώτατα, οἵ᾽ 
ὥσπερ οὖσιν ἀλλοτριωτάτοις. ΤῊΘ οοτητποπίδίουβ οἷζο ατορ. ΝΖ. Ρ. 41, 
ὙΠΟ ΓΘ ἢ βαγ8, ὑμῃδὺ [Π6 πιδγίγτϑθ θΟΓΘ τὶ ΟΠ ΘΘΙΓΌ]ΠΘ85. {Π|6 Ὁ βαζου- 

ἴηρβ, ὥσπερ ἐν ἀλλοτρίοις σώμασιν ; Δπ4 ΙΒοοταῦ. ἃρ. Ρ]αῦ. 46 ΟἸον. 

Αἴμοπ. τοὺς ἐν Μαραϑῶνι προκινδυνεύοντας, ὥσπερ ἀλλοτρίαις ψύχαις 

φήσας ἐναγωνίσασϑαι. ΤῸ ὙΠΟ) οἰζαίῖοη8 ΒΙοοταῖ, δα 45 Φόβοριι. 1968. 
10. καὶ τὰς ψύχας χωρίσαντες ἀπὸ τῶν σωμάτων, ἀμφοτέροις ὡς ἀλλο- 

τρίοις ἔχρωντο. ΒΥ {6 ἴογοΘ οὔ ἐπ δη 1 105ὶ8 τῇ γνώμῃ δὲ οἰκειοτάτῃ 
᾿ι8. {Π18. Βθη86, διεύ ἐλόψ τἰδὲ ἐλεὶν ηυϊη 8 ἠιοϑέ φβρθοίαϊ ἐδιδῖν" οιρηι, 
ἵ, 6. ἘΠΙΘΥ ΘΙΊΡΙΟΥ͂ {Π|6 1 ταὶ: ἃ Υ ἢ 0Π|6΄ τηοβῦ ρουΐθοῦ ἱπαθροπάθηρο, ἴῃ 
ΡῬΓΟΪΟ ΤΠ δ᾽ ΠΟῪ ΙΔ Π5 ἴον {Π|6 σον ΠαἸΖθιηθηῦ οἵ {Πθῖν βίαίθ ΤΊ] σϑι- 
ΘΡᾺ] ἀρ θηῦ ἰδ, ἐΠμαῦ ΑἸ τοτρ ιν {0 ΑΥΠΟ Πα π5 γ]6] 464 ἀρ {Ππ͵Ηῖν Ὀοα 9 

πρὸς ὑμᾶς 

ἀπο- 
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ἴο ὑπ βϑύνϊοϑ οὗ ἐπὶ" Θοα ΓγΥ, ἃ8 ἔλθου 85. 1 ἐπουὺ αἰὰ ποὺ Ὀθ]οηρ [0 

ἘΠ Θτ, γοϑῦ ἴῃ {πὸ δχϑιοῖβο οἵ ὑποὶγ Ἱπᾶρτηθηΐ, ΠΟΥ Ὑγ γ6 ἔγθθ δπα ᾿ἰπᾶ6- 
Ῥϑπαρηΐ, ἃπα ἱπυθηίθα βοὴ ἔοι ὨΪΓη561 ΠΟῪ τηοα65 οὗ δΔαναποίηρσ [89 
ἱπίογοϑδίβ οὐ {πρὶν οἰίγ. 

6. ἃ μὲν ἄν, τοὐαΐθυ6). ἂν αἰ {Π6 το]αξϊνο δη βυθ]πούϊνο θ6- 
Ἰοηρθ ἴο {π6 τοϊαἴϊνο, ἰο Ὑγμοἢ Ὁ οἶγοθ ἱπαοῆπίζθηθθ. ΟἿ, «618 

Κύμη. ὃ 828. 2. ΕῸΓ {π6 οοπδβίσποίίοη οὔ {π8 το]αίϊνο, οἵ. Μύ. 8 481. 

Οὐδ. 1. εἰς ἐκεῖνα 18 οτηϊ {θα Δίου ἐξέλδωσιν, ἀπ ἰδ ὑπ ἀπίθοοᾶρης οἵ 

ἅ. οἰκεῖα στέρεσϑαι. ὥοτηθ οαϊξίοπβ Πᾶν οἰκείων. Βεΐ στηρεῖν 

οἴὔθη ἰδκοθ ὕτγο δοοιβαύϊνθβ. ΟΥ. Κὶ. 280. ᾿. 8: Μί. 8 418: 5. ὃ 184. 

Ν.9. ὀλίγα... «πράξαντες, ἔΐον ἐδῖηλ; (ἡγοῦνται, ἴο ὍΘ ΞΡΡΙ16 ἔγοια 
{Π6 Ῥγθοθαϊηρ' οοηίοχῦ) ἐλαΐ τολαΐ ἐλομ ἤαυθ οἠπαηοοα ἐο }6»7Όν ιν ἐ8 βηιαῖί, 

ὁοηιραγ θα, κοί, τολαΐ δον αὐὸ αδοιιέ ἐο αοἤίουο (πρὸς τὰ μέλλοντα). Οοη- 

βίσιιοῦ τυχεῖν ὙΠ πράξαντες (8. ὃ 22ὅ. 8), ἀπ οοηβίθι [Π6. οτηϊ ἰοὰ 

ΟὈἠθοῦ οἵ πράξαντες ἃ5 {πΠ6 ἀπίοοραθηῦ οὗ ἅ. βοιὴθ [8 κθ πράξαντες 85 ἃ Π 

ἰηῆηϊνο αἰίου ἡγοῦνται, ἈΠ τηᾶκο τὰ μέλλοντα τυχεῖν (ΟἹ ἐκεῖνα ὧν 

μέλλουσι τυχεῖν) Θαυίνα!οπὺ ἴο τὰ μέλλοντα γενήσεσϑαι ΟΥ ξυμβαίνειν. 

Βαυΐύ ἡγεῖσϑαι 18 ποῦ ΔΠΠΟηρ; {110 γὙ6 1}}}5 Ὑγ ΒΙΟἢ ἃ16 [ὉΠ ονγθα ὈΥ ἃ ραν ϊοἰ- 

ΡΪΘ ἴῃ ρ]δοθ οἵ {πὸ ἱπῆπιεἶνο (οἵ, ΜΈ. ὃ 84. ν»5 Κ΄. ὃ 810); ἀπᾷ Βοβίοβ, 

ΠοΙθΠ6. οὗ 6586. δαυίνϑ]οπίβ οὰπ θ6 Ραῦ [Ὁ τὰ μέλλοντα τυχεῖν. 

καί, θυ. πείρᾳ Ἰϊμι5 σφαλῶσιν. 

σαντες ἄλλα, ὃψ λορΐπῳ (860 Ν. ο 1. 9. ὃ 1) οὐλό)" ἐλύηγβ ἔγν ἐΐ8 βἰθαᾶ, 

Ἶ. 6. 85. ἃ ΘΟΙΏΡΘΠΒΑ ΟΠ. ζῸ1 ὑΠ6 11 τὰ βίου [ΠΠ6. ἐπλήρωσαν ᾿ιὰἃ8 (89 
56Π80 ΟὗἨ {[Π6 ῬΓαβθηῦ [0 ΘΧρῦθ88 ΟβίοΠ ΔΎ δοίϊοθ. ΟἿ, Κ. ἃ 250. 4. Ὁ; 
5. 8.211. Ν, 2. ἔχουσι... «ἐπινοήσωσι, ἐδον ἤανο απ ἤορ6 70} το]αΐ- 
6067" ἐδιον α7.6 ρίαγγυίη ἐγ, Τἰ}6 ἩΔΩΉ7167᾽, ἱ. 6. ΤΠΘΥ ῬΟΒ5858 8 ΒΟΟῚ ῶ8 ἐΠ0Υ 
ὙΓΙΒΕ ; ΤΠΟῪ Πᾶνθ ΘΠ Ὑν]5}} αὖ [8 Βδπηο {{π|6, 80 ΤᾺ ρΙ ἃ ἀγθ [Π6Υ ἴῃ 1Π6 
ΘΧθου οη οἵ τυ μδῦ ἔμ. μᾶνο ἀοίογιηϊπϑα προ (διὰ τὸ ταχεῖαν κ. τ. λ.). 
ΤῊΘ. 5680]. πούϊοθβ, 85 0η6 οὐἄθυ οὔ ἔπ βἰαίοβ οὐ τηϊπᾷ δηᾷᾶ δοίβ μοι8 
ΒΡΟΚθη οὗ, ρζαγ, δαρθοξαύζογι, αοἴζογν, Ῥοϑϑοϑϑίοη. ἃ --- ἐκεῖνα ἅ. 80 ὧν (π 
[86 ποχῦ οἸδ86) --- ἐκείνων ἅ, {Π6 Δηξθοθᾶθηῦ ἀθρθηίηρ οὴ ἐπιχείρησιν. 

7. καὶ... -μοχϑοῦσι, απᾷ ἐπροιιρῆ, αἷΐ ἐλοὶν" ζῆνο8, ἐθον οὶ! αὐ αἷΐ 

ἔλό86 ἐνύπϑ «οὐδ, ἰαῦον απ ἀἄαησο». μοχϑοῦσι 15 ΠΓΘ [Ὁ] Ονγοᾶ ὈΥ͂ 
ταῦτα ἃ8 ᾿ίβ οορῃϑίθ ϑοουβαίϊνο, 866 Ν. οἡ 1. ὅ. ὃ ὃ. διὰ τὸ 
ἀεὶ κτᾶσϑαι ΤὈΓΠἾΒΠ.65. {Π6 ΤΘΆΒΟΙ, ΠΥ π6 ΑὐΠΘηΐαπβ πᾶν ΠΠΠ16 θη- 
ἡογτηθηῦ ἴῃ ἐΠ6ῖΓ Ῥοββθββίοῃβ, υἱζ. δδοατιϑ ἔΐιον αγὸ οογυἐλγνμαῖϊν Φιιθν ἴη 
φοφιυνγῖη ΊΟΥΘ. καὶ. « «πρᾶξαι, απ ἐλιον οοηϑίαο) ποΐλιίγη οἴ α 
υγεδεϊοο ἄαγ, ἐδώτν ἐο ἄο βοηιούιζη) γιοοοβ8α7} ; ΟΥ̓ΤΊΟΙΘ ἔρθοὶγ, ἐλον 76- 
ϑαγά πὸ αν αϑ ἃ 7οδέζυθ ογ6, διιὲ ἐπαΐξ ἐμ τουοῖν ἐπιον αν ὀηγασοᾶ ἐπ 
8οηι6 ᾿ιθΟ688.)"}} δειϑέγι688, Ἰ. 6. ΠΥ τηδῖκο 10 {Ποὶν ΕἸσηθϑα δι υβοπιθηΐ, ἴο 
Ὀ6 ΟσοαρΙΘα ἴπ [Π6 Ὀυβίπθϑθ ὙΥμΐοἢ ΤΠΘΥ πᾶν οα παπᾶ, ΤΊ ΒοΠ0]. 
ΒΆγ5 ὑπιδῦ 4] πιϑῖοπ 18 μα ἐο {Π6 ορροβὶίθ οοπάποῦ οἵ {1 ϑραιίδῃβ. ὑσὸ 

ἀντελπί- τοῦ, ἱ. 6. τινός. 
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ἴῃ {Π6 {{π|6 οὗ {πο ὶγν ἔϑδυύϊν]β (6. ας. δὖ {η6 Ἡγεοίβθμϊα δηᾶ ΟἝγΠ68), 80- 
βίδι ηθα ἔγοπὶ δοίϊγθ τγαῦ. ΟἿ. ΜΌ]Ογ 5. Τουίδηβ, Π|. ῥ. 269. ἡσυ- 

χίαν. Βοροαῦ τηθηία}]Ὺ ἡγεῖσθαι, ὙὙΠΙΟμ ΠοῖΘ δηά ἰπ {ῃ6 φγθοθάϊηρ 

ΒΘΟΥΙΟΙ 5 [Ὁ] οα ὈΚ ὕνγο δοοιιβαίίνοϑ. ΟἿ, Κ' 8 280. 4: 5. ὃ 185. 

8. εἴ τις---ξυνελὼν φαίη, ἐγ ὁπ βῃοιίᾳ βροαΐ ὀνἱοηῳ --- ἰο 8ρεαΐ; 
ὑγιεῇψ, ἰο 8βαγ ἔπ ὦ τοογά. αὐτοὺς ἰ5 {Π6 Βαθ]θοῦ οἵ πεφυκέναι. 
ΤΙ βαθ]θοῦ οἵ ἔχειν 15 ἴπθ αὐτοὺς ἱπητηραϊαίο]Υ Ῥγθοθαϊηρ Ὁ, 
Ἐδορθαῦ ἔχειν ἡσυχίαν. 

γα 
εαν. 

ΘΕΓΑ ΡΠ ΤΟΣ ΧῪ: 

ΤῊ Τιδορ ΠΟ Δ ἢη8. 816 οΠδγβθᾶ τυ] Ποβίἐαἰίοη, Δ᾽ ΠῚ σἢ] Ορροβοᾶ ΒΥ ΒΠ0} 4 βίαΐο, απᾶ 
ὙΓἢ [6 ΘΥΤΟΠΘΟΙ5 ποίίοη {Παῦ 5βαἴθον ΟΠ βἰβίβ ποῦ ἴῃ ῬγΟΠ  ρύΠ658 ἴο ἄνθη 56 8η ἱπῆαγΥ, Βαΐ 

ἴπ ἀοῖηρ' Ὡ0 ΠᾶΓΠῚ ο ΟἴΠΘΓΒ, 8) ἴπ τθοο υἱ Πρ ΠῸ ἱΠ᾿ΠΓΥ ἴῃ 561-ἀείθποο (δ 1); ΒΆΘἢ ἃ ΡΟ]ΙΟΥ͂ 

ὑνὰ5. ἀπδυΐίοα ἴο [6 ὑγθϑοηΐ {Ἰπη68, 8 Πα ἸΒ6[Ἃ] ΟἿ]Ρ ἴῃ δίδίθβ Θη]ου ἱπσ γα Π ΠΥ ππ οι 

ἴπ6 ᾿πῆπιθποο οὗ ἀπο Βαπθα ᾿πδεϊ 08, νυ μογθαβ Π6 ΑἸΠοπίδη Οἰβίο 8 Ὑγ6 ΓΘ ΤΌΓΠΙΘα Οἢ 8 

ΤΠ 6] ΘΠΕΙΓΟΙΥ͂ ΠΟῪ (δ 2, 8); [ῃ6. ΤιΔοοατ οι η ΟΠἾ8Π5 ἄγ {ΠΠθγοίοσθ Θχοτίοα ἴο Βιθοοῦ [ῃ9 

Ῥοιϊξθ8}8, ὈΥ ἃΠ ἱτητηθαϊαΐθ ἱγγαρίϊοη ἰπίο Αἰῖοα, ᾿Π]658. ὑΠῸ . νυ βῃθα {Π6 Οοτί ἐμ αη5 

8πα {πΠοὶγ ΟὔμοῚ οοηβἀθγαΐθϑ ἴο 566 Κ ΒΟΠη6 ΟἴΠΘΓ 8]Π|18ΠπῸ86 (8 4), νυ Βῖοἢ. π᾿ 5Ὲ 0} οἰτοιη- 

δίδποθϑ ὕΠοΥ οου]ὰ ἀοὸ σἱτποὰΐ (ῃ6 σαὶ οὗἩ ρεγῆαᾶν (8 δ); αΐ ἴο Ὑΐοἢ Θοῦγβο {ΠΟΥ͂ 

ὙγΟ]α ὈΥ ΠΟ ΤηΘ8Π8 Τοβοσύ {ἢ [ΠΟΥ γογο αἰαθα (8 0); τ Βογοίοσο {Π6 ὺ 5ῃου]ὰ ἀρ] ογαΐθ 

ὙΡ6}}, ἴῃ ὁτάθυ {Π8ὺ ἴπΠ6 ῬΘΙΟΡΟΠΠΘβίδη ΘΟ ΒΔΘΙΓΔΟΥ͂ ΤΩΔΥ ΒΌΠῸΥ ΠῸ αἰπαϊπυίίοπ ἔγοπι ὑΠοἷσ 

Βδηᾶβ (8 7). 

1. ταύτης... «πόλεως, ψεέ αἰζΠοιισῆ, (566. Ν. οη 1. ἴ. ὃ 1) ϑιοῖ, ἃ 8έαΐδ 

8 αὐγαμεοά ἀφαϊηϑέ γοιι. ταὐτης---τοιαύτης, ἐἠι18---ΟΥ διιοἦ, ὦ 807} --- 

ἐλι18, 80 7ογηυϊααϑί6. καὶ οἴεσϑε τὴν ἡσυχίαν κ. τ. Χ. Ιῃ {Π|5 Ρ88- 

ΒΡ {Π|670 15. ΒΟΙῚ6 ΟὈΒΟΌΓΙΟΥ ἔγουη {116 ροβ᾽ 100 οὔ οὐ, «ἀπηα {πΠ6 νγαηΐ οὗ 

ΘΟΠ ΓΙ το {Π6 Ῥγθοραϊησ βὐγαούαιγθ ἴῃ {Π6 οἱοβίπρ υγογᾶβ, τὸ ἴσον 

νέμευε, ὙὙΠΊΟΗ, 45 ΗδδοκΚ ἀπα (Ο6]1οΥ Οὔβοῦνθ, ΒΒου] ἃ μᾶνο θθθπ ἀλλὰ 

καὶ ἐκείνοις---οἱ ἂν ἐπὶ τῷ μὴ λυπεῖν---τὸ ἴσον νέμωσι, 85 ὑποῦρἢ {Π6 

Βοηΐθηοθ Πα σοΙΠΘ ΠΟΘ ἢ καὶ οὐκ οἴεσϑε τὴν ἡσυχίαν τούτοις--- 

ἀρκεῖν. ΤῊΘ ἸΓΓΘΡΌΪΑΥΙΥ οὗἨ οοπβύγιιοίϊομ, Πονγον θοῦ, ΤΌ ΠᾶρυΒ {Π6 560ῃ- 

ἴθποθ ΤΠΟΓΘ Θρῃδίϊο, ὈῪ δυοϊαϊηρ [π6 οοπϑύγποίοη τυ {μ6 τοϊαίϊνθ 

(ἐκείνοις---οἱ ἂν---νἐμωσι). [πῃ τοβρθοῦ ἰο {πὸ νγογβ ἴθ ἀθίϑ], τουτοῖς 

Ἰ1η}118 ἀρκεῖν (ϑιερροίο)»6, ρογηνατιθγὸ. Βοίδῃηί). τῶν ἀνθρώπων 15 [Π0 

δοηϊνθ ἀθπούϊηρ [Π6 ὑγΠ0]6. ΔΘ τούτοις, ἐο ἐΐοδ6 977 ηιθη --- ἐο ἐΐιοβ6 

ηϊέτι. ἐπὶ πλεῖστον 18 ποΐ, 8ἃ5 ΠρΙ5]ς. ὑγδηβαἴθϑ, φεαηι πιαρΐηιθ, Ὀὰπὺ 

ἰοηιίδδίηιθ. ὃ. Ατποὶᾶ: ἐλ θηπλον ἐλ ἰοηοθέ ρέεαςο. τῇ παρα- 

σκευῇ, 88 ΟΡΡΟΒΘΑ ἰο τῇ γνώμῃ, ἰβ ἴο Ὀ6 τ ΚΟ ΠΘΑΡῚΥ ἴῃ [η6. 56η860. οὗ 

τῷ ἔργῳ. ὅ0 Τιϑνϑβαῖ. ΓΟπᾶογῳ Ὁ: ἀαη8 ἰ68 Θ᾽, 16ΥΡΥ 8.8. ΤῊΘ σγορα ἰδ 
564, ἀοαθ.1655, ὕο ἀθποίο {πὸ ἀρραγαΐι8 οἵ νγαῦ, β ΠΠ]Οἰ ΘΠ] στθαῦ ἰοὸ 
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ΤΘΡΕΪ 8ηΥ Δρστοϑβίοη οἵ τἱϑῃΐβ, πα γϑί ποῦ θη] ου α πῃ {Π6 Ῥυοβθοι ϊοπ 
οὗ ππ͵αβῦ θηΐθυρυΪβοβ. ΒΙοοηγῆ, Δα ΠΟΤ 68. τὸ {Π6 ἐγαπβίίϊοη ρίνϑη ἴπ Ηἷβ 
Βγβὺ ϑαϊτομ, ἐγ [ν]{20] ὑπβόϊξιιξϊοηθ. ΑΥ̓ΠΟΙΔ ῬΑΥΘΡΉΓαβ68. [Π6 Ῥϑββᾶρθ, 
8Πα ῬΔΥΒ ΠΟ ΒΡΘΟΙΔ] δὐξψοπθοη ἰο [Π6 σγογα, ὑυΒῖ ἢ μ85 τϑοοϊνοα απ τ- 

οηὖ 5Βῃδαθβ οἵ ὑγδηβιδύϊοη ἔΓΌΤη Δ] χοβῦ θυ ΘΡῪ δηποίδζου. ἣν ἀδικῶν- 

ται ἰβ ἴο 6 [Δ Κθὴ ὙΠ ἐπιτρέψοντες, ἃπΠ4 ποῦ ὙΥἱ} δῆλοι ὦσι ἃ5 ΘΟ. 
ΒΌΡΡΟΒοβ. ΕῸΓ {Π6 ῬΘύβΟΠΔ] ἰπϑίθδα οὗ {Π6 ᾿πηρθυβοη}] οοπϑύντιοίΐοη οὗ 

δῆλοι, 566 Ν. οη 1. 98. 8 2. Τη τοϑρϑοῦ ἴο {Π6 τιδὲ οἵ {π6 ξαΐασθ ραγεϊ- 

ΟἷρΙΘ ἐπιτρέψοντες, ἴο ΘΧΡΙΘΒΒ [Π6 οχἰβυϊπρ ἔδοῦ οὔ βοιπθίῃΐησ ἃρουῦ ἴο 

ΒΔΡΡθη, οἵ, 4618 Καμη. ὃ 681. Οὗ. ἐπὶ... -νέμετε, ψοιῖν ἀθαΐ }ιιϑέϊῃ 
((. 6. Ῥγυϑοῦϊβο υγηϑδῦ 15. 750) οὔυ ἐλιὲ8 ργἱποϊρ6 (ἐπὶ) πιοΐ ἕο ἡπ}ι}5 οἱ}, 

αγα ἐο γεοθῖυθ το Τη}ι9"}) ψοιιγβοῖυθ8 ἵη, 8.7. ἀογδηοθ. ΤῊ βθπβ6 οἵ μὴ--- 

τε δια καὶ---μὴ 18 Πο6ΓΘ, πού οπΐψ πιού---θιιέ αἶδο τοί, νυ πο οἷνοϑ οτα- 
Ῥἢδβῖβ ἕο 8 Βθοοπα τηθτηὈ 6 1, 'η Ὑγ ΠΙΟῊ 1165 0ῃ6 σϑργόδοῃ. ΒΙοοιηξ, 

δἴϊον Βγϑάονν, λ[.]1. δπα 6106]]., αἶνοβ ἴο ἐπὶ τῴ μὴ λυπεῖν---τὸ ἴσον 
νέμετε ἴπ 56η86: ψ6 πιαλο ιειϑέϊοο ὁογιϑὶδέ ἐπ, ἐδ τιού ἀοίηᾳ ἐπλιγῳ. Βαΐύ 
{1π||5, 88 ΒΙοοπηῖ, ὨΪΠη5616 ΔοΚπουν]θᾶρσοβ, ἰΒ ποῦ βαρρογίθα ὈΥ {Π|6 τἰϑιϑ 
ζοχιιοηαϊ, πα μουν οου]α {Ππ6 ΟΟΥ  ὑΠδη5 ὈΪδτηθ {πθῖὰ ἴον θη θυ δἰ ηἰηρ; 
ΒΌΘΗ 8η 1΄68 οἵ 7υβύϊοο ἐ ἐπὶ Ποῖθ ἀθπούοβ ἃ ρυΪποῖρ]θ οὐ οοπαϊτίοπ οὗ 

ἀούοη. ΟἿ, Κ- 8 2900. 1 ὃ. Ὁ: ἀμυνόμενοι ὈΘΙΟΠρΡΒ ἴο μὴ βλάπτε- 

σϑαι 85 ἃ ῬΔΓΓΟΙΡΙΘ οὗ τηθδῃ8 (5800. Ν. οη 1. 9. δ 1). Τὴ ἰᾶθα ἴβ, ὑπδῦ 
{Π|6 ΤιΔορ ἀφο δ 5 ΠΘΥΘΙ ΒΟ ΠΟ θα {Ππθτηβο]γ 5 ἴο Ὀ6 ΠδΙΙηΘα ἴῃ 561{-46- 

[ϑ ποθ, 84 Ὑγ6 16 ὉΠ] Πρ ἴο ΓᾺΠ ΔΗΥ͂ ΠΒ ΖΑΓ ἴῃ ΤΟΡΘΙΠ Πρ ΔΟΡΥΘΒΒΙΟΙΒ. 
Τὸ 15 Βίῃρι δι {Πᾶὺ ΒΙοοΠγΐ, ΒΒ] ὑγϑηβϑὶαῦθ {Π18 οἰδαβο: ἐπ γεροίζηηρ ἦπ- 

ων 80 αϑ ποῖ ἰο 6 Παγηλοα, Ἰπαϑτησι ἢ ἃ8 ῬΓΟΙ ΡΠ 955 ἴῃ ΤΘΡΘΙΠηρ ἴπ- 

7ΌΥΥ ὑγὰ8 {Π6 γ ΡΥ ὑπὶπρ (ο τ ΒΙο ἢ. {π6 ΟΟΥΙ Δ Π5 ὑγθγθ ποι προ {Π0 
ΤΔΟΘἀεοπΟΠἾ8 85, 8Π4 πὸ ἴϑα]ῦ σου] ΒΌ 1 6]Υ Ὀ6 Του ηα τ Ἱἢ ΤΠθτη ἴῃ ἀοἷηρ' 

615 ἴῃ ΒΌΟ ἢ ἃ ὙΥΔΥ 85 ἴο τϑορῖν 11{{10 ΟΥΥΎ πὸ ἢδτη. ΤΠΪ5 ὑγαηβ] αἰ οπ 

8150 πηα]ζο8 {Π6 Δ ηΕ{Π|6515 ἰο 116 πὶ μὴ λυπεῖν ἃπᾷ ἀμυνόμενοι μή, ὙΠ ΘΓΟ- 

45 ἰῦ ον άθηίν 15 ἴο Ὀ0 ἰουπᾷ ἴπ μὴ λυπεῖν ἃπᾷ μὴ βλάπτεσϑαι. Τὰ 

ἴθνν ῬΙΔΟΘ65 15 τποσο αἸΠΠοα]Ό ασθοὶς το θ6 Τουπᾶ ἔπη ἴῃ {815 βϑοίϊοη. 
2. ὁμοίᾳ, ἱ. 6. οὗἨ κ᾽ Ῥϑδορία] ᾿πβυϊ αὐ οη8 ἃ πα ὁμαγϑοίθυ, Α Ξοθο- 

Ἰϊαβὲ θχαρ αἱπβ {Π15: ὁμογνώμονι. ῬΟΡΡΟ πᾷ ΒΙοομπιῖ. ργϑίοσ [Π6 θχρὶα- 
πδίϊοη οἵ δηούμον ΚΠ αϑῦ: τὰ ἴσα ζηλούσῃ, 50. ἐπιτηδεύματα. 

ἄρτι ἐνδηλώσαμεν. Οἷ. ὑμεῖς... .. μηδέν, 1. 10. ὃ. 2. ἀρχαιότροπα, 

οὐβοϊοίο, ατπἰϊφιιαϊο. πρὸς αὐτοὺς (ἰ. 6. πρὸς τὰ αὐτῶν), ἵν δογὺ- 
γαγήϑογν τοὐέδ, ἐμοὶ» ἐπδεϊέμεϊοηβ. Οἷ. Μι,. 8 468; 5. ὃ 202. ῶ. Ν. 1. 

ΘΌΘΡἢ. ὙΘΡΥ ᾿π5}ν 6] 118 Το τ {Π6 Ργθοθαϊησ ρυοροβίϊοη πα δα ϑ [ο 

ἀνάγκη . - -«-κρατεῖν 18 ἃ {μ18, Γπ9 οἴδιιβο πῶς ἂν τούτου τυγχάνοιτε. 

Ὀυϊοῦ ΘΧΡΓΘΒΒΊΟΏ, Βα γ85 ῬΌΡΡΟ, ἴον: ἀνάγκη δὲ ἀεὶ (καὶ ἐν τοῖς ἐπιτηδεύ- 

μασι) τὰ ἐπιγιγνόμενα κρατεῖν, ὥσπερ τέχνης ἀεὶ τὰ ἐπιγιγνόμενα (ἐλι086 

ἐδυΐηψϑ τολυϊοῖ, αΥὸ ἰαίο8:) κρατεῖ. ὙΤῊΘ σρηϊεῖνο τέχνης (ΞΞ ἐν τῇ τέχνῃ) 
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ἀορομπᾶβ ομ τὰ ἐπιγιγνόμενα 0 ὈΘ ΒΙΡΡΙ164 ἔγουη {Π6 οοηἰοχύ, ἃπα ποῦ 
ΟἿ διὰ οἵ περί, ἃ5 ΒΙοοΙηξ, ΒΌΡΡΟΒΘΒ. 

8. ἡσυχαζούσῃ μὲν πόλει (ἰο α οἷέψ ἱπαφοά ἔπ, ὦ 8έωΐο 47 768) Ἰϊναῖ5 

ἄριστα, [πι ὁορα]α ἔστιν Ὀθίηρ' οτηϊτ[64., 5., 8 160. 4. πρὸς πολλὰ 

---ὰἰέναι, ““πυιἐ8 πογοίίῖδ ἐηιρϊοανγ6.) Ῥορρο. ------ ἐπὶ πλέον ὑμῶν Ξε 

ἐπὶ πλέον τῶν ὑμῶν, ΟΥ ἐπὶ πλέον ἢ τὰ ὑμῶν, Βποθ τὰ τῶν ᾿Αϑηναίων 

Ῥγθοθᾶθβ. ΟΊ] ]ογ, 
4. μέχρι... «βραδυτής, ἐδιι8. 7» (απ πὸ Τα ΓΒ 6 1) ἰού ψοιιν" δἰισσίβα- 

2688 40; “ἰοΐ ψοιιγ" 8ἰιιγίϑἠγι688 ἤανο γοαοποα ἐΐ8. 7 εἰΐ ζὐηυὶί8.) ΟΥΟΒΌΥ, 

δ δ117. Αὐμοὶ]ὰ ραῖβ μέχρι μὲν οὖν τοῦδε ὡρίσϑω ἴον μέχρι τοῦδε προ- 

έλθουσα ἐνθαῦτα ὡρίσϑω. ΤῊΘ. ΟΠαϊοϊάϊδηβ, Βούνεθδηβ, θἴο. 19 
τοίου θα ἰο ἰπ τοῖς τε ἄλλοις. κατὰ τάχος ἐσβάλοντες, ὃψ πιαλἴηρ ὦ 

ϑροοαῃ ἐγγιρίϊοα. ὅ66 Ν, οχ 1. 9. 5 1, Κυῦρ. οοπβίγποίβ κατὰ τάχος 
ὙΠ βοηϑήσατε. ἵνα ᾿(85 ΠθΙ6 18 [6110 βθῃβθ. ὅθ Ν, οἡ 1. θὅ. ὃ 1. 

ξυγγενεῖς. ΤῊΘ Ῥου θα Π8 γθΓῸ ἃ ΘΟΙΟΠΥ οἵ ΟΟΥἸπ Π8η85, 86, 85 

ῬοΟ]οπρίηρ ἰο {π6 ρσγθαῦ Τλοῦῖο ἈΠΆΙ]γ, ὙγῸΓΘ 4150 Κἰπδιπθη οἵ {π0 1[,806- 

ἀ:οιπομἶδΠ8. πρὸς ἑτέραν τινα ξυμμαχίαν, ἱ. 6. {π0 ΔΠ|18πο6 οἵ {Π9 

Αὐρῖνοβ, ὑγ 0 ὑγογθ Ποβίι]θ ἴο {Π6 υῳΔοΘα ει ΟΠ] Δη8. 

ὅ. δρῷμεν δ᾽ ἄν. ΤΠ ορίαἴϊνο τ ἼΠ} ἂν 15 πβθα }6)" ηιοαοϑέϊαηι. 80 
ἴῃ ἘΠΡΊΙΒΗ, τρ6 βλοιία (ὁ (ἴῃ οᾶ86 ὑγθ ρου ουτηθα {Π6 δοῖ) 15. ἃ 1058 οἴδη- 

βἶνϑ τηοᾶθ οἵ δχαργϑββίοῃ, {μὴ 106 8δλαϊί (ο, ἀβϑυτηὶηρ ὑΠπΠδὺ {Π6 {Πϊηρ 5 

ἴο 6 οογίδι ]γ ἄοπο (οἴ. Κι. ὃ 260. 4. ἃ; ὃ. ὃ 215. 8). ὙΤΠΘ ῥγοίδϑβίβ 18 

Βογο σοπίαϊηρα ἴῃ {ΠπΠῸ δᾶνου οὕτως, ὙΠ110}} ΠΠΔΥ ὈΘ ΤηΘΠΓΆΠ]Υ ΒῸρΡ] θᾶ. 
ἤτοι [Π6 οοπίοχῦ. ΟἿ Κι. ὃ 840.1. πρὸς ϑεῶν, ἔπ, ἐλ6 ὁδἐϊηναϊίοη, ο΄ 

ἐλ χοᾶβ. ΟἿ. Χοη. Απᾶρ. 11. δ. 8. 20. τῶν ὁρκίων --Ξ τοῦ ργεϑὶαθ 
ΟὐΔ»" οαἰΐ8. ὅο νγ ἢπα ἐλ6 σοᾶ ογ τρῶν, ἐλό φοά φῇ οἰοφιιοηθθ, ταθϑηϊηρ 

{Π|0 ἀοιῦϊθ5. ὙΠῸ ῬΓΘΒΙ4θ Οὐ υγᾶ δ Πα ΘΙΟαΌΘΠΟΘ. αἰσϑανομένων 18 

ΘΘΠΘΡΆΠΥ ἰακοπ ἴῃ {πΠ6 56η86 οἵ αἴσϑησιν ἐχόντων τ-Ξ- φρονίμων (ι0ὴο αΥγὸ 

οαραδίο 977 7εοἴϊησ ἀπά οὐδογυΐησ. ΑὙΠΟ]4), ᾿παβυαποῃ 845 1 σοι] Ὀ6 
ΥΘΡῪ ΠΔΡΒἢ ἴο ΒΌΡΡΙΥ ἃ ῬΡΙΌΠοιη τοίου τϊηρ ἴο οαὔῃβ8, ὑυΒῖο Πᾶνθ ΟὨΪΥ͂ 

Ῥθοη ἱποϊαθηίαν Δ] παρα ἴο ἴῃ ϑεῶν τῶν ὁρκίων. λύουσι Πα5 1ΐ5 
Βα] θοῦ ἴῃ οἱ---προσίοντες -- ἐκεῖνοι οἱ προσίασιν. ὃ. ὃ 225. 1. ----- δὲ 

ἐρημίαν, ἑλγοιρῆ, ἀφδογ ἐΐοτι, ὃψ γϑαϑοτ, 47 ἐμὶν αϑαπαοποά ὁβέαΐε. 

μὴ βοηϑοῦντες. ἘΒοροϑαῦ λύουσι. οἷς --- ἐκεῖνοις οἷς. 
θ. βουλόμενων (7 ψότν αγὸ τοὐ] πη.) οοπίδὶηβ {Π6. Ῥγοίαβίβ, 88 οθβ 

αἶδοὸ μεταβαλλόμενοι ἴῃ ἴῃ6 ποχῦ οἴαιδθ. ΤῊ ρῥγοΐαβὶβ 15. οἴΐζθῃη {πμὰ8 

Τουπα ἴῃ 1Π6 Ῥᾶγίϊοὶ ρα] οδαβθ. Οἵ, 5. ὃ 92. 6. μενοῦμεν ἴῃ ΟΠ 

ΠΙΆ ΟΘ. ------ ὅσια. “ΤῊΪ5 πγογᾷ, ΠΚ6 8αθθγ,, ἴῃ 1 αὔϊπ, μ88 ὕνγο δρρᾶ- 

ΤΘΠΟΥ ΟΡροβὶΐθ βἰσηϊ οαύϊοηβ: τὸ ὅσιον καὶ τὸ δίκαιον, τολαΐ 18 ρίοιιϑ 

ἐοιραγ8 ἤθαῦυεη, απ 2ιι8ὲ ἐοισαγ 18 πιθη, τα ἀρσϑῖη, ὅσια καὶ ἵερα, ἐδιῖτις8 

»γοΐαηο απ ἐδιῖη8 ϑαογο. ΤῊΘ ἢγϑῦ 18 [η6 οὔ βῖπαὶ βθηβ6 οἵ {π6 ψογᾷᾶ ; 

δια 1[5 ΒΘοοπα βρη ποδίϊοη ἃυ 1505. ἔγομα ἐπ 15, ὑμδὺ ὑμοβο ὑμῖπρϑ 0 ἢ 

« 
οι 
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ΤΩΒΥ͂ ῬΙΟΌΒΙΥ θ6 ἰοπομθᾶ οΓ τιϑθᾶ, ἃγθ ἔῃ ο86 τυ οἢ ἅτο ποὺ βδογοᾶ; ἷ. 6. 
ΜΓ ΠΟΙ 8.6 Ῥγοΐα πο." ΑΥΠΟΪ]ά. ---- ξυνηϑεστέρους, ἩΊ076 οοηφοτῖαϊ (ἴο 

π|5) ἐπ Παθίί5. : 
. Ἰπελοπόννησον. . - «παρέδοσαν, ““δέμιαοίε εϊοροτηόδο ἐξα Ῥ7αε886, 

“ὸ εα ποτὶ πυΐηον 816 φιαηι, οἵο." Ῥορρο. Κοὶ!. {π΄πκ5 {πᾶ ἐλάσσω 

ἐξηγεῖσθαι 18 ὈΡΙΘΗ͂Υ ΒΡΟΚΟΠ [ὋὉΓ ἐλάσσω καταστῆσαι ἐξηγουμένους. 

ΜΠ (Θοτίδηβ, 1. Ρ. 198. Ν.) {παπβιαΐοϑ ἐξηγεῖσϑαι, αὦ ἤποηι (ἐξ-) 
ργαϑέεϊ5, 1. 6. (85. (ἀ061161 {Π]1ΠΚ8) 20770 7αοϊέο, εὐ ργαδίἐϊδ. Τὸ Ἡδδοκ 

[86 56η56 ΔΡῬΘΔ15 ἴο Ὀ6, “ εαρεαῖνο οϊορογγιοδιίην 61 60 αἰδογτηυῖηα, χυο 

γαίτιο ἐηιρίσαΐω 686, δοοῦίβ φιυϊδιιδάαην Ὁ γΟρίθυ' ηιθένην αὐ αἴΐαηιν 8οοῖο- 

ἑαίεηι ἀφ δ ογ6 οὐγιαγυίδιι8." Βαὺ ἰῷ ἀοθβ ποῦ ἄρρθδν {παῦ δὴν οὗ [Π6 

οοηΐοαοταίοα βίαῦθβ ὑγοτθ αὐῤοιηρυϊπρ' 0 Το νο]ὺ δὖ {815 τἴπηθ, ἀπὰ ΤΉπου- 

αἸ465 μδ5. ΠΟΥΉΘΓΘ, ἰο Τὴν ἈΠΟ ]Θαρο, Θιηρ] ουρα ἐξηγεῖσϑαι ἴῃ {118 

56η86. 1 ρῥγϑίου, {πϑγϑίοσθ, ῬΟΡΡΟΒ βαρ αηϑίϊομ, 88 Ὀθϑῦ ϑηβυγ τὶ πη 

[ῃ8. γϑῦθαὶ ἀθιηδηᾶβ, 85. Ὑ76}} ἃ5 1Ππο8θ οἵ {πὸ οοπίθοχθ. ΤῊΘ φΌΠΟΓΑΙ 

δυϊάδποο 8πα αἸγθοίϊοη τγ88 ποῦ θχϑγοῖβθα, ἃ8. ΤΕ. ΒΌΡΡΟβοβ, οὐϑὶ 41] 

ατθθοθ, Ὀπὰύ ΟὨΪΚ ΟΥ̓ΘΙ ῬΘΙΟΡΟΠΠΘΒ085. 

ΘΗ ΑΡΙΓ ΕΒ, ΤΩ Χ Τ]- 

Δη ΑΘ Πΐδη ΘΠ ῬαΒϑυ ΠΔΡΡΟπῖπρ ἴο θ6 δὶ ϑραγίβ, δἀπᾷ πϑατῖπρ [Π6 Οματσοβ Ὀσουρσῃΐ σαὶ πβὲ 
Ἐμοῦ βδίδίθ ὈῪ ἴμπο Οουὶ πίμίδπβ, ᾿υᾶσο Ὁ ὈΓΟΡΘΙ ἴο ΤΟΒΡΟΠᾶ 8 ἴδυν [ΠῚ Π 55 σΟΠΟΘΤΠἰπρ [ῃΘ 

ῬΟΥΤΟΙ 8 Πα ΤΟΒΟΙΓΟΘΒ οὗἉ ὑποὶγ οἷἵν, {πΠ8ῦ ἴἢτι5 ἴῃ 6 ῬΘΙΟΡΟΠ ΠΟ 585 τηΐρηξ ὈΘ 1688 ἱποὶἱπρᾶ ἴο 

ὙΥΔΓ (8 1); Ῥγθβοητπρ' ΓΠΘΙΏΞΟΙΥ 65, [Πογοίοσθ, ἰο {Π6 1,ΔΟΘ ἀξ ΟΠ 88 ΤῸΓ ἐΠ18 ῬΌΓΡΟΒΟ, δπᾶ 

Ιρᾶγο Ὀοὶπρ' σγδηΐϊθα, [ΠΟῪ ΘΟΙΏΤΊΘΠ0Θ {Π6]Γ ογαίϊοπ (ξ8 2, 8). 

1. τῶν δὲ ᾿Αϑηναίων ἔτυχε γὰρ πρεσβεία. ΤΠΘ οοπδίτποίίοη 15 Βοηθ- 

τ Πδῦ ἸΓΓΘΡΊ],, ΓΠ6γ6 Ὀοῖηρ ΠῸ ΡΟΥΘ ΠΪπρ' υγοτ οὗ τῶν ᾿Αϑηναίων, γΥ ΠΙΟΒ 

βίδηδθ ἢγϑῦ ΤἴῸΓ {Π|6 5β8Κθ οἵ θιρῃδβὶβ. ΤῊ σγογᾷ, {που οσυθ, 15 ὉΠ ΓΟ ΎΤΠ 

ἴοῸΓ ἀθροημάθποθ οἡ {πΠ6 Θχρ Δ ΟΤΥ οἰδῖιβθ, ΟἹ σαύῃοΥ, 85 Καδμη, (615 

δαϊῦ. ὃ 180. Οὖ8. δ) Του ΓΚ, [6 ὕνγο οἰδῦβοβ ΔΙῸ 80 ΘΟΙΏΡΓΘΒΒΘα ἰορο- 

{που, (μδὺ [16 βιθ]θοῦ οὗ {Π6 ΦΌΓΙΔΘΙ 18 Ρ]δορα ἴῃ {πὸ Ἰαϊίου, Πα θυθῃ 

ΦΌ]]ονγ5 ἴμ6 σονθγητηθηῦ ὑποσθοῦ, ΤῊΘ ΤΘΡΌΪΔΙ ΘΟΠΒ ΓΠΟἴΙΟΉ, ΔοοουαἸηρ; 

ἰο ΟΟΘ]]6γ, σου] 6: τοῖς δὲ ᾿Αϑηναίοις, ἔτυχε γὰρ (-Ξ 48) πρεσβεία 
(αὐτῶν)---παροῦσα, καὶ ὡς---ἔδοξε παριτητέα ; οἵ 85 ΑΥΠΟΙΑ οοπδίγιοίβ 8η4 

ΘΧΡΙαἴηβ: τῶν δὲ ᾿Αϑηναίων τοῖς πρέσβεσι παρατύχουσι τότε παρὰ τοῖς 
Λακεδαιμονίοις καὶ τῶν λόγων αἰσϑομένοις, ἔδοξε παριτητέα εἶναι, ἴῃ ἘΠρ- 
ΠΙΒᾺ σαπηΐηρσ ὕπῈ8: διέ ἐλς Αἰλμοηΐαηβ παρροπίπῳ αὐ ἐλαΐ ἐΐηιο ἐο ἤατο απ 

εηιδαϑϑῃ αὐ Πιαρεατηιοη, απ ᾿πδαγης κο]αΐ κρα8 βαϊα, γοϑοϊυθα ἐο ααα».688 

ἐπιοηιβοῖυοθ ἰο ἐλ6 7, αοοαηιοπίαη, σουογηηιοηί. ἘΣΧΑΙΉΡΙ68. οἵ ἃ β᾽ Π}118Ὰ Ὁ 

οομβίγπούϊοη πᾶν Ὀ6 Τοσπᾷ ἰη 1. 115. ὃ 8; ὙΠ]. 80. 8 1. Τὴρ ρῥγίποῖρ]θ, 

δοοογαϊηρ ἰο ἀὉ6]]οι", 15, Ὁπαῦ [Π9 δὰ Ὀ᾽θοῦ οὗ ἃ Ῥγοροϑιοῃ 18 αἰ νγαυβ Ραῦ 
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ὉΥ [Π6 ατθοῖβ, 85 πᾶν ἐπ ὈΘρ᾽ ππὶηρ' οὗ [Π6 βθηΐθηοθ 88 Ῥοββὶ Ὁ]8, 6 
ἃ ὑγδηβι το. ἴθ τηϑαθ ἴγοτ ΟΠ6 βιθ]θοῦ ἰο δηούμου. ΤῊΘ ΠΘῪ βαθ]θοῦ 
θοΐηρ {Ππ8 ρ]δορα βυβῦ, [Π6 στϑᾶβοι οἵ {π6 ργυραάϊοαίθ ἱτητηθα] αὔθ] υ 9Ο]]Οννϑ, 
Ῥοΐογθ [6 ργϑαϊοδίθ ᾿βο! ἢ, 8η4 [Π6 βιυθ]θοῦ 15 τη846 ἴο ἀθρϑπα φυδιημηᾶ- 

{Ἰ1ΟΆΠΥ ὌΡΟΠ {Π|8 σθάβοη, ταῦμου ὑμ8π οα {π6 φργραϊοαίθ. ὅθ0 Αυπο] 8 

ποΐρ, ἔγοτα τ ΒΊοἢ {Π15 τὰ]6 οὗ 606]. 15 οἰϊθᾶ. 8.66 α͵δὸ Μύ. ὃ 616. Τὴ 
ΟΠ αβίοη οὗ {Π6 ργθβοηῦ ραββαρθ 15 ἱπουθαβϑα ὈΥ͂ [Π6 ργθβθποῦ οὗ καί, ἴπ 

καὶ ὡς ἤσϑετο τῶν λόγων, ὙΥΠΪΟἢ ΘΟΠΠΘοίβ [Π6 ῬΥΪΠΟΙ͂ΡΑ] βαπίθποθ ἴο [6 
ΘΧΡΙΔΠΑΙΟΤΥ ΟΥ ΒΟΥ αἰ πδΐθ 9η6, ἃπα {Ππ5 ΟΔΓΡΙΘ5. ΟἹ 158. ΘΟΠΒΕΓΠΟΟΠ. 

Οὗ Με. ὃ 681. 5. Κτιῦρ. τηᾶκοβ ᾿Αϑηναίων ἀΘρ6 Πα οἢ πρεσβεία, δηα 

ΘΟΙΏΡΑΙΟΒ5 1. 11. ὃ 4; ὙΠ. 80. ὃ 1. 

ὅθ ργεϑεηΐ. ἄλλων {π8η {Π6 Ὀπβῖπο855 οἵ στρ] γἱηρ το {πΠ6 ΟοτΥ πίῃ ϊ- 

88. περιτητέα 5 [Ὁ] Ονγοα ὈΥ ἀπολογησομένους ἴῃ {ῃ6 Δοοιβαίϊνθ, 

Ῥθοδαβθ ἴὖ 15 Θαυϊνα]οπῦ ἰο παριέναι δεῖν (5. ὃ 178. 2), ἐλοψ πιυτιδέ σο. ΟἿ, 

Μύ. 8 447. 4: Βυῖίι. 8 184.10. Ν. 4. Τῦ ν}}} θ6 βθθῃ, {π8ὺ {Π6 οοῃβίγπο- 
ἀΐομ Ομδηρ 65 ἔγοτῃ {Π6 ζαΐαγο ραγίϊοῖρ] ἰπΐο {Π6 ᾿ἰηβηϊξνο, αὖ δηλῶσαι 

δὲ (οὗ ΜΈ. ὃ ὅ82. ε). ΤΠΘ ἱποογρογδύϊοπ οὔ {π6 ἀθρομαθπῦ πὶ (ἢ 6 

Ῥγ οὶ ρ᾽8] οἰδαβ ὈῪ {π6 ᾿πΠηϊτῖν, 18 1655. οἱοβο ὕμ8η ΒΥ {86 Ρϑγίο!ρ]θ. 

ΟἿ. Οτόβῦν, ὃ 614. ὃ. τοὺς Λακεδαιμονίους ΤΟΙδΥΒ. ῬΓΟΌΔΟΌΙΥ ἴο {89 

ἙΡΠΟΙΪ, ἃ5 1Ὁ 15 Ορροβϑα ἰο τὸ πλῆϑος ἴῃ ὃ 2 ᾿ηΐγ. ὧν [ΟἸ]Ονγ8. ἐνε- 

κάλουν ἃ5 8. σροηϊίνο οἵ {μ6 οὔἴτηθ. ὅ.. ὃ 194. 4. περὶ τοῦ παντός, 

ἦν ὦ φεπεγαΐ τραγ. ὡς---εἴη. ΤΠ ἱπαϊοδίϊνο 'π {Π18 βυθβίδηζιναι 

βθῃΐθποῦ αἴξ δηλῶσαι, γγοῦ ἃ ἤᾶνθ οοΙηπηππϊοδἰθα 8Όβοϊαΐθ οογίδι πύγ, 

᾿πβίθδα οὔ ρυοθϑὈ ἢ ν, ἐο {π6 ἐπϊηρ ΒΡΟΚϑη οἵ, Οἷ Κ. ὃ 829. Αοοοιά- 

ἵπρ το Μί. ὃ 6299. 2, {η6 ορίαξίνο 15 οιῃρὶουθᾶ Ὀθοϑαβθ {π {ϊπη6 οὗ [86 

δοίϊοη 15 {π ΓΘ. ἐν πλείονι. ΞΌΡΡΙΥ χρόνῳ, 51Π06 πλείονι 15. ΟΡ- 

Ῥοββϑὰά ἴο ταχέως. καὶ ἅμα Ἰμίτοάπο65 ὩΠΟύΠ Θ᾽ ΓΘΆ80ὴ ὑγὮγ (Π6 ΑἴΠ6- 

ΠΪΔΠ5 Τηδθ ΠῸ ΤΘΡΙΥ ἴο {πΠ6 ομαγροβ οὐ {π6 ΟοΥ Δ η5, νἱΖ. θθοδι86 
ΤΠΘΥ ῬΥΘίογΓθα [0 ΘΙΏΡΙΟΥ͂ ἴπΠ6 οοοδβίομ ἴῃ ἀθβοδϑηὐηρ ΠΡΟῚ {Π6 στθαῦ 
Ῥονοῦ οἵ {πεῖν οἷζυ, ἴῃ οὐᾶθυ {ππ5 ἴο ἀδιηρθη [6 γοῦν οὗ ὕΠο86 σῆ0 

γηϊσηῦ οὐ υ υγῖβ Ὀ6 ἤθΓΟΘ [ῸΓ ὙὙΆΓ. πόλιν 15 ῬΓΟΡΘΙΙΥ {Π6 βυθ]θοῦ 

οἵ εἴη, Ὀπὺ 15. ὑγαηβίοστθα [0 {π6 β8Κθ οὔ ϑιῃρμδβὶβ ἰηΐο {Π6 Ῥυϊηοῖρ8] 

οἴδῖιβθ, δπᾷ τηδᾶθ {η6 οδ]θοῦ οὗ σημῆναι. ὅ0 {Π6 Τιαὐϊη8Β 580: ποβέξ 
“Μαγοοίζιην φιαηπι ἑαγάτι8 δἐὲ --- φμαηι ἐαγάτιβ 81: ἤαγοοίζι8. ὅ886 Ν, οἡ 
ἘΠ6ὀῚ.81 δύναμιν 5 6 ἀοοιβαίνθ ΒΥ ΠΘΟαοΟ Ϊο8]. 

νων ἅ, οἵ σ ΒΪΟΠ Θαυϊνα]οηΐ, {Ππ6 δηἰθοραρηῦ Ἰτηϊ8 ὑπόμνησιν. 80. [89 

ποχὺ ὧν --- ἐκείνων ὧν, [86 τοϊαἰϊγο ἰακίηρ {πΠ6 ρσοϑηϊτνθ δου ἄπειροι. 

Μίύ. 8 846. 4: 5. ὃ 181. 2. ἐκ τῶν λόγων, 7γοην {656 γεργεϑεογιαζίοηϑ. 

ῷ. τοῖς Λακεδαιμονίοις. ὅ66 Ν. ὁ ὃ 1 ΒαρτΓϑ. ἐς τὸ πλῆϑος, ἰο 

ἐλ6 αββοηιδίψ, ἱ. 6. [18 βᾶτὴηθ βοὴ [Π6 ΟΟΥΙ π Ἶδ8πη5 πμαα ΔαἀαΡοββρί, 

εἴ τι μὴ ἀποκωλύοι, "“ἰγιῖ688 ἐλι6}6 δἠοιιία 6 βοπιθ ᾿πάθραμοο, Ῥορρο 
ἔγοτῃ βθύθυα] ΜΙ55, οαἰῖ58 ἀποκωλύει. 

14 

ἔτυχε---παροῦσα, ἐλατιοοώ ἕο 

φ- ΕΥΨΈΝ, 
ων ΞΞ εκει- 
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8. οἱ δ᾽, ἷ. 6. ἔμ ἙΡΠοΙΐ. παρελθόντες, δοἩν 0, 7ογισαγ ἃ ἃ8. 80 
οὐδίου ἰὸ βρθᾷᾶκ. Νο ἀϊβδγθποθ 'π Β6Π50 5800] ἤθτθ θ6 βοπρὶῦ θ6- 
ὕγγθθῃ ἐπιέναι ἃπα παρελϑόντες. 

ΟΗΑΡΤΈΝΒ Τ ΧΧΙῚΤ].--Τ Ὰ ΧΥΤΠΠ. 

Τὴ {π686 ομδρίθυβ συγ βᾶγϑ [Π8 ΒΡΘθοἢ οἵ {π6 Αἰμπιθηΐδηβ, ΤΠ δχοράϊαμαι 

18. Ὀυϊοῦ, θοίηρ οοπίδι πϑα ἴῃ ομδρ. 8. ὃ 1. ὙΤΒδ δγσυτηθηίαίίνε ρῥϑνὺ 185 Θοηι- 
Ῥυϊβοᾷ ἴῃ θμ8}Ρ. 18. ὃ 2:---ομαρ. 177, δηᾷ 18 ἀἰν  ἀβα ᾿πίο, 1, ἀπ Θπυτηθι ἰϊοτι οὗ 

{88 σγοϑαῦ ΒῈΡΎ 1065 οἵ {π6 Αὐἰμποϑπίδη βίαίθ, Ἔββρ θη] ἴῃ [86 ῬΘυβίδπ Ὑγ8}5 (ΟΠ ΔΡ. 
18. ὃ 2 ἴο οΒδρ. 14); 2, ἃ ἀοίβποθ δραϊπβῦ [Π8 οβαγσϑ οἵ δι ϊξοπ ἀπ πηϊαν- 
[Ὰ] τηθαπβ ἴο ᾿πουθαβθ {Π 6} ῬΟΎΤ ΘΙ, τ ΒΘ τὰ Ὀγουσηῦ ἀραϊηβῦ βοτὰ ΒΥ ἴΠ6 

ΟΣ π ἴδῃ (ομ805. 15--11). ΤῊ τϑιλϑὶπῖηρ ομαρίον (18) οοπίαϊπβ {Π6 Ῥϑυονᾶ- 
ἰίομ, 'π τυ Βῖοἢ {(μ6 ΤιΔοοτιηοηΐϑη8 8.6 αὐσϑα ποῦ ἴο δηρασο ργθοὶρ ἰαίο! Υ ἴῃ 
τγαν, Ῥαύὺ ἰο οδίαϊπ ἃ τϑᾶγεββ οἵ συθναποοβ ὈΥ ποσοίϊαἰΐοθ. ΤῊ]5 ΒΡΘΘΟΝ 18 
ΔαΤΑΙΡΆΡΙΥ δἀαρίοα ἴο τϑῖηουϑ {Π6 ᾿τηρι θββίομ τηδᾶθ ὈΥ͂ {Π6 σγᾶνθ ΟΠ 668 οὗ 

ἔπ Οὐ πἐμῖδπβ, θοΐπο ἃ οα]τα ν᾽ ἀἠοδἑϊοη οἵ [Π6 οοπάποῦ ἀπ ῬΟΙΙΟΥ οὗ ἐῃ8 
ΑἰΒομΐδμβ, ᾿ἱπίθυβρουβοᾶ τυ δ ΒΟΠΑ͂ΓΥ ΤΘίδυ θη 65 ἴο {Π6ὶ} σΘΠΘΡΑΙ Ῥϑ ΡΟ  βτη, 

ἈΠ ΤΟΙΏΔΓ ΚΒ. ΠΡΟΣ {ποῖ ροοᾶ ἐγθαϊπιθηῦ οὗ ἴῃ 6 411165. ὙΠΘΓΡΘ ἴβ, ΒΟΎΤΘΨΩΙ, 

{προυρβουῦ [μ6 “ΧΒΟ]8 ογαύϊομ 8 ἴοπβ οὗ βντηπαβ8, ἰμαἸοαίνθ οἵ {π6 ἀπα]έθρα- 
ῬΠ6 ἀεοἰοιταϊπαίίοι οὗ {π6 ΑἸ μοπῖδηβ ἰο δάμθια ἴο [Π8 ῬΟ]Ιογ, ὉρΡΟπ ὙγΒΙΘἢ ἐπ 

με ΒΙΠορίο δοΐθα, απ ἴο τβῖκα μῸ ΘΟ πο θββίομ, Ὑγ ΒΟ ἢ σοῦ ὩΡυϊᾶρα {πρὶν 

Δα μου γ, οὐ ἰπ θυ {Π6 Θῃ]ανρϑιηθπὲ οὗὨ {ππδῖν βόυγον ἀπ ἀοτηϊηΐομ. 

ΟῊΑΡΤ ΒΒ ΣΧ ΊΧΊΤΤΕΙ. 

ΤῊ Αἰποηΐβη8 σοτητηθηοο ὈΥ 5ίδιϊηρσ {πα (ΠΥ οδπ16 ἴο ϑραγέδ' οὴ οἴμοσ Ὀιπβίπθϑϑ, Ὀπὲ ἴ6 6] 

οοηϑβίταϊ θᾶ, ἴῃ υΐθυν ΟὗἉ 16 ΟἸΓΟΓΥ Ταἰβοα ἀσαϊηβέ {ΠἸοἷγ βίαί, ἰο οοτὴθ ΤΟΥ Τα, ποῖ ἴο ΤΟΡῚν 

ἴο [8 σΠΑΤΡΟΒ οὗἉἨ {ΠπΠ6 ΟΟτἰ π ἢ ΐ8η5, ᾿παϑηη τ ἢ. 85 1Π 6 ἐγ ΘῈ Π8] ντα8 ποῖ σοπηροίθηΐ ἴο ἐσὺ [6 

Αἰμοπΐδηβ, πὲ ἴο βου {παῦ {ΠΣ ΡΟΥΤΟΙ νγ88 δ νν ΓΝ ΡΟΒΒΘΒΒΘΩ͂, δηα {παὺ {Π6γΓ Βογνῖοθο8 

δηξ Πρ {ποτ ἴο Ὀγαΐῖβο πα ΠΟΠΟΥ (8 1): ὙΠ Ποαὰξ τ ίοστὶ πρὶ ἴο {ἴῃ Β ΠΟΤ Τοπιοΐθ, {Π6 Υ 

φυΘαϊὰ ΤΘΟῸΓ ἴο {πὸ ῬΟΥΒΙ ἢ ὙΥΔΓ, ἃ ΤΘΙΈΤΘ ΠΟΘ Ὑγΐοἢ, ΠΟΥΥΘΥΘΥ ὉΠΡΙΘαβαμπῦ 0 ΠΊΔΚΘ 80 ἴγθ- 

ααθηθν, ἔπ 6. ἀθοιηθα Πούθββαγυ, Ὀθοϑῦβο ΠΟΥ, Γ Δ ν, Οὐσηξ ἕο 6 δπε ρα ἕο δέου 

ξοοᾶ τηϊρηξ τΘϑο}Ὁ ΤΎΓΟΤῚ. 4. τϑολρ α]δίίοη οὗ {Π6ΙΓ ΒΟΥ 068 ἰπ {Π 18 ὑγαὺ (8 2); {π18 {Π6 Ὁ 

Βου]α ἀο, ποΐ πῃ {Π6 Ὑγᾶν οὗ δΔοργθοδίϊομ, θαῦ ἴο Βῃουῦ δϑδὶ δῦ τυ ῃδξ 8. ΟἿ ΕΥ̓͂ ὙΓΆΓ ὑγ88 ΠΟῪ ἴπ 
οοπίθιηρ᾽δέίοι (8 5); δὲ Μδγαΐμοι 1Π6Υ Θηρασοα βἰ ησῚν τυ {π0 Ῥογβίδηβ, πη ἴπ [6 Ὀδέ]9 
ΟΥ̓ ΒΑΙΆΤ 8. ὙΥΘΓΘ ῬΓΟβΘηΐ τυ [ἢ 4}} {Ποἱγ ΤΌΤΟΘΒ, απ ὑππ8 Πδ] ρα ἕο βανὸ {πη ῬϑΙΟΡρου πθϑίβη 

οἰείοβ ὕγοτη θϑὶπρ ἀοβίγου θᾶ ἰπ ἀοίδι! (8 4): οὗἩἨ νυν Βἰοῖ {Π6 βίσοησοβὲ Ῥγοοῦ νγ88 Γαβαὰ Ὁ 

ἴῃ Ῥογβίδη Κη, ν ΠῸ ΒΔΒΕΠΥ το γοαϊοα, οἴου ἴπ6 Ὀαιί]6, τυ ἢ [6 σταδίου ραγέ οὗ ἢΪ8 ὩΓΙΩΥ͂ 

(β ὅ). 

1. ἀντιλογίαν ἮθΘΙΘ ἴΔ Κο5 {Π6 ἀδίϊνο τοῖς ὑμετέροις, ὈΘοδιι56. 4]}16 ἴῃ 
βἰ σι ολίοη ἴο ἀντιλέγειν τινι. ΟἿ, Μύ. 8 890; 4915 Κἅμπη, ὃ Θ02, Οὐ, 
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9, Τὴ τρδαϊῃρ ἡμετέροις, ἴοτιπ ἴπ βουιθ δα 015, 18 θυ! ἀθη ]γ οττο- 
ΘΟ, ἴον {πῃ 6 Αὐμϑηΐδη8 Ὑγ0γ6 ΠΘΥΟΙ {86 8}1165 οὗ {Π6 ΟΟΥ π ῃΐδη5, θὰΐ 
ὙΓΘΙΘ ΟὨΪΥ αὖ ρϑᾶοθ υ ἢ {Π61η. περὶ ὧν --- περὶ ἐκείνων περὶ ὧν, ΟΥ̓ 

περὶ ἐκείνων ἅ, οἵ τυ ἢ {Π6 το] αὔϊνο ἰβ πβθα βυπϑοαοο Ί Ά}}γΥ. αἰσϑό- 
μενοι---οὖσαν.  8ὅ66 Ν. οῃ 1. 96. ὃ 8. καταβοὴν 8 8180 ἃ 6 ΓΌ8] Ποῦ 

(ἰΚο ἀντιλογίαν), ἃπα, φῇξον Π6 Δ] ΟΟῪ οὗ 108 γϑ Ὁ, [8 Κ85 ἡμῶν ἴπ {Π6 

δοηϊῖνο. ὅθ Ν. οχἡ 1. 67. ξ 1. παρήλϑομεν 5 ΤΟ] Οντοα Ὀγ {Π6 βαῦ- 
ἡπποίίνο (βουλεύσησϑε), Ὀθοαθβθ {π6 δοῖ, ΔΙ ΠΟῸΡἢ ρῬαβῦ ἴπ [5 Ῥϑυοστα- 

Δη06, 15 ΡγΓοβοηῦ ἴῃ 15 ῬΈΌΓΡΡΟΒΟ τες τ06 λαῦθ δοηι6 70) ραν απ ποῖ αὐἰαγ688 

ψοῖν ἐγ, οΥ̓ἄ67" ἐπαΐ, οἴο. ΟἿ, ᾿οβί, ὃ 1292. 9. Ν. 4; 5. 8.214. Ν. 1. 

οὐ---ἀντεροῦντες (ποΐ ο αἸ 1067) ἕο. ὃ. ὃ 23. δ) 15 ἴο θ6 ἐ8Κθὴ συ] ἀλλ᾽ 
ὅπως κ. τ. λ.. [86 ἱπίο᾽ νϑπὶηρ του 5 Ὀοὶπρ ραγθη Πϑίϊοϑὶ. 

«οὐ λόγοι ἰβ ὈΥΙΘΗ͂γ Ραῦ ἴον οὔτε ἡμῶν πρὸς τούτους, οὔτε τούτων πρὸς 
ἡμᾶς οἱ λόγοι. ἘῸΣ 1Ππβίταύϊομβ οὐ {Π1|8 βουτὺ οἵὗἠἨ ἁ Ὀγϑοθυίοσν, οἴ, 61} 8 

ΚΆΒη. ὃ 8706. ΒΙοοιηξ, τη Κ5 ἡμῶν ἃπα τούτων ἀρρθη οι δικασταῖς, 
τὶ τυ βοὴ ἢΘ ΒΌΡΡΙ165 οὖσιν. ἂν γίγνοιντο. ΤΠ Ῥγοίδβίβ ἰβ ἕο 6 

ΒΙΡΡΙΘα ἔγοτα {η6 οοπίοχύ. ὅ8θ Ν. οῃ 1. 71. ὃ ὅ. ὅπως---βουλεύση- 
σϑε 15 Του τα ἴο ὈΥ ΒΘΥΘΓΆ] συϑιητη ΤΊ 8 8, [0 ΒΠΟΥ ὉΠδὺ Πα 688 ΘΔ ΠΟΠ 

18. ΘΥΓΤΟΏΘΟΙΒ, νἱΖ. {Παὖῦ ὅπως 18 ΠΘΥΘΙ [Ὁ]]Ονγα ὈΥ {Π6 58]. 801". 1, δοῦ. 

ΟΥ̓ τηϊᾶ, Οἷ “615 Κύμη. 8 812. 1; Μύ. 8 ὅ19. 7. Ρ. 886. 866 Ν', οπ ]. 
82. ὃ ὅ. --- μὴ ῥᾳδίως ὈΘΙοΠρΒ ἴο χεῖρον βουλεύσησϑε, ἴπ {Π8 56η586 οὗ 
φιαψ ποΐ ταδλϊψ (ἰΐογα!ν, δαδίϊψ, τοααὶϊ) ααορέ δακ δοτιγιϑοῖ8. 

ϑόμενοι ἀδποίθ5. {ῃ6 τηθ8η5. ὅ66 Ν. οἡ 1. 9. 81. καὶ ἅμα ἱἰηίτο- 
ἀποθθ 8ηοίῃο" ΤΟΆΒῸη ΠΥ {Π6 ΑΥΠΟΠΪΔηΒ5. ΟΔΠη6 [Ογυγαγα ἰοὸ δά γθϑβ 

{Π6 Τιδοραεοιποπίϑηβ. ΠΌΘΠΟῸΘ βουλόμενοι τη Ὀ6 ΤΟ ΠαΘΓΘΩ͂, δδοάτι86 106 

ερἰδηφά. ὅφο Ν. οἡ 1. 9. ὃ 4 (6πη4). οὔτε ἀπεικότως, Τιοὐ πἰη7ϑαϑοπα- 
ὑΐῳ, ποῦ εοἰέλοιέ δσατιδ6. ἀξία λόγου --- ἀξιέπαινος. 8680]. 

2, πάνυ παλαιὰ 15 ΤΟΙοΥΤΟα ὈΥ {Π6 5610]. ἴο πη6 ΑἸηδζΖοηβ, ΤὨγ δοίη, 

δηἃ Ἡδγϑδο]ᾶ. τί δεῖ --- ἐλό786 8 το πεοσϑδιέψ. ὧν (. 6. τὰ 
παλαιὰ) ἀθρθηαθ Οη. μάρτυρες, ἃπα ἀκοαὶ---λόγων, ΤηΔῦ Ὀ6 τοηοιρά 
᾿δαγβϑαῃ (λόγοι ἀκουσϑέντες. (106].), 45 Ηϊογ. ΜΏ]]. ἱπέθυργοίβ. Πὰκ. 

ἴδκο5. λόγων ἴπ [Π6 56η56 οὗ ἱστοριῶν, ἈΠ τη κο5 ἀκοαὶ λόγων --- ἐκ τῆς 
ἱστορίας παράδοσις. τῶν ἀκουσομένων --- 97 οι" ατιαέογϑ. εἰ καὶ 

«νν προβαλλομένοις, “ αἰξμοιισῆ, τέ ὃ6 γαΐον ἐν ̓βοηῆιθ ἐο αι8, ἐο 6 7} 6067" 

ὀγίπσίης ἐλὲβ διιδ)οοί γογιραγα." Αὐποϊᾶ. ΤῊΪβ 15. Θββθηθ}}ν ἐμ ἰπηΐοι- 

Ργθίδιοη. οὗ Ἡδαοκ, Ῥορρο, δπᾷ (οθ]]ου. ϑοπηθ γθϑρθοίδὉ]6 οὐ [168, 

Βούτου οι, Ρ͵806 ἃ ΘΟΙΊτηδ ἴον ἔσται, ὙΠΟ σῖνοβ {ῃ6 56Π86, αἰέλοιῆ, 

ἐξ ἐξ γαΐδε} ἐγ ἀβοηιθ ἐο ψοῖι, (γ οἴ) 106 πυιιϑὲ ὃγῖης ἐ}ι686 ἐϊιηιρϑ, οἷο. Βαΐ 
Ὀ6βιᾶθβ [η6 ο͵θούϊοη δαναποθᾶ ὈγῪ Ῥορρο, ὑπαῦ ρογβρι οαϊέγ ἴῃ ἐπαῦ οα56 

σοῦ] ἤαγΘ ἀθιηϑη 64 προβαλλομένους, γ6 Πᾶν 6 ἈΠΟΙΉΘΙ ΤηΟΓ6 ἀθοϊβίνθ 
9:6, ΥἱΖ. {παὺ 1ῦ σγου]α μᾶνθ Ῥθ6Π ἃ ΠΘΘα]685 υἰίθγϑηοθ οὐ ἃ βϑηὐτηθηὺ 

ΒίσΉν οἥδμηβῖνο ἴο {πη6 Το εθυηπἴβηβ, ὙὙΥΠΘΙΘα5 1 ἡμῖν ὍΘ Βαρρ!ῖθα 

"ὕὕ Ἐξαν χὰ 
οὔτε ἡμῶν 

τει- 
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δἴϊον δ ὄχλου---ἔσται, ἃ5 ἰῷ τησδὺ ὍΘ Δοοογαϊησ ἰὼ {π6 ροϊπίϊησ οἵ 
Θιπαονῖ, τὸ ὈΘΟΟμ65 ἃ πιοᾶρϑῦ ἀἰβανονγαὶ οὗ ΔΠΥ ΟΥΠΘΙ Τθάβου {ἢ 8Π 

ΠρΟρββιυ, [Ὁ ὕΠ6 αἰίθγϑηοθ οὗ ἐῃδῦ τυ βίο μδα Ὀθοοτηθ βία]θ τνῖτ (6 

ΑΥὐΠΘπίδηβ {ΠΟ ΠΊΒ6]γ 68. καὶ γάρ, αἀπᾶ ἐγεῖψ. ῬΙΟΟΙ ἢ, Βα ΡΡ] 165 {π6 

ΘΠ] ρβῖβ: απᾶ (τΘΆ50η 18 ὕῃπϑγθ {ῃδὺ νγχθ 5ῃο}]4) 707 τρΐθηι, οἷο. -ττττττ- 

ἐκινδυνεύετο, ἐλεν 106} 6 παξαγαφῶ, ἱ. 6. [ΏΘΥ σσογθ δομϊθυθᾶ τυ ἀβηρου, 

ἧς. ««-μετέσχετε, ὦ ϑιφδέαγιἐϊαϊ ραγὲ 9 τολτοῖ, (ἣς τοίουτίπρ ἴο 

ὠφελείᾳ) ψοῖ ἔαυθ βλαγοά. ΤῊΪΒ 18 ΤᾺ} ῬΥΘίουὉ]8 ἕο ἐῃ6 βθῆβ6 ρίνϑῃ 

ὈΥ βοῖηθ ϑηποίδίουβ, ἐΐ6 αοὐμοαΐ ἀοίηῳ γ᾽ τοὐοῖ, ψοῖι ἤαυο δῃλαγεοᾶ ((. 6. 

στοὰ Βᾶν 5ῃδγθα ἴῃ {Π6 ἸΔΌΟΥΒ ἃπα Ῥ61}]5, ὑγΐοἢ αὐζθπᾶρα ἐπ δομϊονο- 

τηθηῦ οἵ ατροΐδη 1 θογγ), ἴον {π6 οὈ͵θοῦ οὗ {η6 βρθαῖϑν τγχὰβ ἰο βἤουν 

[ῃδὺ ατθθοὺθ ν)88 τῃϑίη}]ν ἱπαθθίθα ἰο {π6 Αὐμθηΐδηβ ΤΣ 15 ΠΌοτίγ. 
ΤῊΘ ἃγρατηθηῦ [Π6η 15: 1 [Πη0 1,Δορ ει 3 η5 ΒηΔΓοα ἴῃ {η6 ΠΙΘΡΌΥ, 

ὙΠΟ {Π6 ἀθνοίϊοη 8πα Πογοΐβιη οὔ [ῃ6 Αὐποηΐϑηβ ΠδΔα βθουγθᾶ, ΓΠ6Υ 

ἀρ ὗ ΒΌΤΟΙν [0 Ιθᾶνο ἴο 1η6 ΑΥΠΘηΪΔ 5 ΠῚ ΒΠ8 ΓΟ οἵ [Π6 σἹΟΥΥ οὗ {Π0 

ὑγδηβδοίίοη. [}ἢ (Π15 ΑΥ {π6 Δη 1 Π6515. 15. Οἷθαῦ : γοὰ 5Π8186 ἴῃ [Π6 

Τοβα]ύ, Ἰοὺ 8 Βηδγὃ ἴῃ 0Π6 ΘἼΟΓΥ οὗ [Π6 δομϊθνοπιθπῦ, Βα 1 οἀπποῦ 

ὉΠαουβία πα ν Ὁ Βῃου]α θὈ6 Ὀγουρηῦ [ΟΥ̓ γαγα ἃ5. ἃ τϑᾶθοη [Ὁ [Π6 

Τηθ6α οὗ ΚἹΟΥῪ οἸαϊπηιθα ὈΥ {Π6 Ατἰμρηΐϑηβ, Δη4 τηϑθ {Πη6 Ὀαβῖβ οἵ ἐποὶν 

ἀοιηδηα ἀροη {π6 ροΓαυπαθ οἵ {Π6 Ῥϑὶοροπηθβίϑηβ, {παὖῦ ἐῃΠ6 1,Δορᾶτ- 

τη ΠἶΔη5 Ὠ84 ἃ ῬΓΙΠΟΙ͂ΡΆΙ Βῃ8γ6 ἴῃ {Π6 ἀβηροΓΒ 8η6 ἸΔΌΟΥΒ οὗ {Π6 νγ81. 

Τὸ νγᾶϑ [16 ἴῃ 156], γϑῦ ΒΟ ἃ. Ῥγουηΐηθηοθ σἴνθη το {π6 Τιϑοραξοιηο- 

Πΐδη ΒΘ νΊοθβ, ὑγοῦ]α ποῦ ΟἿ]Υ ἤᾶγθ ὈΘΘΠ [οτοῖρη ἴο ἴἢ6 ἀρβίρῃ οὗ {Π6 
ΒΡΘΆΚον, Ραῦ σοῦ] ἤδᾶνθ τϑηαθυθα [Π6 Δρατηθηῦ ῬΘΥΓ ΘΟΌΥ ὑγ ΟΣ 1688. 

ἘῸΥ {Π6 οοπδβίγπούϊοῃ οἵ ἔργου μέρος μετέσχετε, οἴ. ὃ. ὃ 191. Ν, 

8. ῥηθήσεται, 80. ὁ λόγος ἴγοιη {Π6 Ῥγοοραϊηρ' οοπίοχύ. ------- πρὸς οἵαν 

-πόλιν, ασαϊηϑέ τολαΐ βογέ (1π τοβρϑοῦ ἴο 1[5 ββύυϊοθβ δηἃ ρῬοντϑῦ) οΓ ὦ 

οἱέψ. μὴ εὖ βουλευομένοις, εἰγ1688 ψοῖ αὐορὲ γργμαογιξ οοιιγιϑοῖβ, 8.86 
Ν. οἡ 1. 11. ὃ 6 (ηἴ{.). 

4, γὰρ ἴπ φαμὲν γὰρ (707 τ06 αἴ72)1)} ᾿π στο 665 ἃ τποῦο Θχρϑπαρα 

δοοουπηῦ οὗ {Π6 Βούν]οο8 οὗ {πὸ ΑΥΠΘΠΪΔΠΒ ἴῃ {π6 Ῥογβίδη νγαῦ. ἔθο Ν. 
οἢ γὰρ ἰπ 1. ὅ8. ὃ 2. μόνοι προκινδυνεῦσαι τῷ βαρβάρῳ, ἐλαΐξ τ06 αἴοτα 

οϑπίμγοα ἐο δοηυηιθποθ ἐλ οογΐοβέ «οὐδ, ἐλ6 αγδαγίαγγ ϑουὴθ ρυϑίογ, 

ἐλμαΐ τ08 αἴοπο δγαυοᾶ ἐλ6 αγδαγίαῃ, ἔπι δελαϊγ, ΟἿ, 114146}} φηᾶ β'οοίί, 
Β10 γοοθ προκινδυνεύω. ΑΒ ἰῦ τοβρϑοίβ {Π6 θιῃρ] ουτηθηῦ οὗ μόνοι, [ἢ 

Ῥ]αὔεθαμ ΔΌΧ᾿ ΠΥ Ἶ65. ὙΥΟΙΘ. 80 ΤῸ ἴῃ ΘΟΙΏΡΆΓΒΟΩ ἢ τη ΑΥΠΘΠΔΠΒ, 
{Πδ΄, ὈΥ ἃ ὙΘΙῪ ῬΔΓΘΟΠΔΌ]Θ. ΠγΡΟΓΌΟΪο, [Π6. ΟΥαίου θη ΓΟ ονϑυ]οοκρᾶ 

{πρη. Τὴ δαϊθοίνο 1 ἤθγ Ραῦ ἴῃ {Π6 πομηϊηαύνο ο Ἀρτθθ Ὑγ ἢ [86 

ΒΕ] θοῦ, 48 10 )85 ΔΙγοδαν Δρρθαγοᾶ, [Π6 Βυθ]θοῦ οὗ π6 ᾿πῆηϊθνο Ὀοίηρ 

οὐρα. Ιῃ τϑβρθοῦ ἴο {π8 ἀδίνο αἴζοι προκινδυνεῦσαι, Ἰύ 18 ἴο ὈΘ τὸ- 
[ογγϑᾶ ἴοὸ {Π6 οοῃβίσιοίϊοῃ. πολεμεῖν τινι. ὅτε τὸ ὕστερον ἦλϑεν ΤΟΙΟΥΒ 
ἴο {86 ἱπνδβίοῃ οἵ ἄσγθθοθ ὈΥ ΧΘΥΧΘΒ. οὐχ ἱκανοὶ ὄντες, ἱηπαϑηγιοῖι 
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ὧϑ 106 10676 πο αὖ. 860 Ν. οχ 1. 9. ὃ 4 (οπη). πανδημεί. Α ἴδια 
στο Ἰοῦς ἴθ ΑἸΠΘη5, γΠῸ ὑγοῦθ 5] αἴη ὈΥ ΧΟΓΧΟΒ, ὑσηθη Π6 σοῦ ροββθβ- 

βίου οὗ {πὸ οἷΐγ. ΟΥ, Ἡδογοαοῦ. ΨΠΠ. δ1, δ2. ὅπερ ἔσχε μὴ---πορ- 

δεῖν, τολτοῖ, γοβέλαϊπεα ἐπι 7γοην ἰαψίηῃ τραϑέθ6. ἘῸΣ μὴ σιῖῃ {ΠῸ ἰῃ- 

Βηϊεῖνο, 566 Ν. οἡ 1. 10. ὃ 1. κατὰ πόλεις, ὃψ οὐέϊοδ, οὐέψ ὃψ οἱέψ. 

ἀδυνάτων ἂν ὄντων (80. ὑμῶν ἴτοΙη τὴν Πελοπόννησον), 707) ψοῖν 

«σοιϊα ἤατυο ϑόοτ, ἰπαῦίθ. ““ΤῊΘ ῬΑ οἰ Ρ]6 ἢ ἂν δα  μΕ]γ ἢ85. {80 

Β6η86. οὗ ἐπ ἔαΐαγο, δηα 15 δα γ α]θηῦ ἰο μέλλων τι ὕπο ᾿ἸηΠηϊ να.) 

{618 Καπη. ὃ 429. 8. Οὗ 5. 8 21δ: ὅ. Τὸ ῥγοίβϑὶβ εἰ ἐπέπλει 15. ἴοὸ 

6 τηθηΐα!!ν ΒΡ] θα. 886 Ν', οἡ 1. 11. ὃ ὅ. 

δ. αὐτὸς τοῖογβ ἴο ΧοΓΧοβ. ὡς. «δυνάμεως, ἐπίπδίπ ἐλαΐ δ 8 
7ονγοθ τρα8 πὸ ἰοπφεν" ἐφιαΐ (ἴο συ βαῦ 16 μ84 Ὅθθη ὈΘΌΓ 6), 1. 6. ρογοθίνηρ' 

{μαὺ Πῖὶβ βίγθησῖῃ τγὰθ ὈΓΌΚοΘη. 50. 06]. πη ΑΥ̓ΠΟΙΑ͂ ᾿Ἰπἰογργοῖ, θαῦ 

ΒΙοοιηΐ, το πάθυβ, ὑπαβησνιοῆ, αϑ ἐλ 6 7Όγ66 ἢδ λας ᾿τσα8. το ἰοη 61 97 ἐφιιαῖ, 

πιαίελ, τὶ τΠ6 Θπθίην. ἴῃ τοβροοῦ ἴο {π6 οοπβίνποίίοη, “ἃ ῬΔΥ ΤΙΟΙΡΙΘ 

ἢ ὡς εἰρη ῆ65. {Π6 βαῖηθ {Πϊησ,, ἃ5 ἃ ῬΑΓ ΟΙΡΙΘ οὗ ἃ νϑὺ ἀθποίϊης ἴο 

ἐπῖπ, οΥ ἐο βαν, ΤΟ] ον δα ὈΥ δὴ πῇ {1ν 6 ΟἹ 8η δοουβαίνθ ὙΥ ἢ 8η ἰη- 

Πηϊῦνο." Κι. 8.812. 6; 5. ὃ 295. 4. τῷ πλέονι 15 ἃ τη 800] η6, πᾶ 

5 {π6 ἀαιίνο οὐ δοοοιιραηϊπηθηῦ. Μ|. ὃ 40. Ν. 2 ; 5. ὃ 206. δ. 

ΘῊΡ Ι  Τ ΤΥ: 

ΤῊ οταΐου ρτοοοθαᾶβ ἴο βαν, {πὲ [πΠ6 ΑἰΠ Θηΐβη8 οοπίγ δ αἰθα ἴο [Π6 πϑν8] σης αἱ δ] δην 5 

ἴδτθα ἐῃπΐηρβ, νἱζ. [ὴ6 Ἰαγσοϑδῦ ΠΌΤΟΥ οὗ 8Βῃϊρ8, ἃ τηοϑύ Κα Ὁ] σοτητηδηογ, αηα {Π 86 πηοϑὲ 

πηεἰγῖπο 268] (ξξ 1,9): [ῃ6 ΤιΔοΘ: πμΟὨ 8Π8, ὙΠ ἢ ΔἸΔΥΠΊΘα ΤῸ ἐμδῖγ οὐνπ Βαΐδέυ, ΘΒ Πη9 

ἴο {πεὶγ αἱᾶ ἔγοιη οἰἐϊθβ πη ὶ θα δπᾶ ἀθβίσπθαᾶ τὼ θ6 ἴπ ἔαέαγθ ἱπῃδὈϊ 6, ὙΠ ΘΓΘ85 

ἴδον, ΒΑ} γ πα ΤΌγ ἢ ἤγομη ἃ οἷἵν μϑυΐπο ΠῸ ἸΟΠΘΘΙ 8Π δχἰβίθῃοθ, δπΠα Θῃοου ποτ ηρ ΟΒΠΡΘΓ 

ἴπ ὈΘΗΔΙ͂ οὗ στμδῦ μον Π84 Ὀαΐ [αἰπῦ ΠΟρΡ68 οἵ βανίησ, ργθεοσνϑᾶ θοίῃ {Π6 Το Θ ἀφο ΠΟ Ϊ8Π5 

8ηἃ {ΠΘΙΉΒΟΙν 65 (8 5); πε ἴΠ6 Αἰ οπῖϑη8 ΡΌΠΘ ΟΥ̓́Θ ἴο {η6 Ῥογβίδηβ, οὐ Π8α (Π 6 ὺ ἴδαγοα 

ἴο Θιηθδγκ οὐ θοδτὰᾷ {πεῖν Β.ἷρ5, [6 Τιϑοθαεθιηοπ 85 σοῦ] ποῦ ἤν υϑηΐζαγθα ΡΟῚ 8 

{{|6, ἀπὰ {6 ἰββ6 οὗ 6 Ῥεγβίδη ᾿πγαβίοη ὑγοῦἹὰ δυο ὈΘΘη ἴ8τ αἰ οσθηΐ (8 4). 

1. τοιούτου---τούτου, 8ιιοἦ, απὶ δυεπέ α8 ἐιῖ8. σαφῶς δηλωϑέντος, 

ἐξ οἰσαγῖψ αρρεοαγῖπῳ. ΤΠ6 βαθήθοῦ 185. ὅτι... ἐγένετο. ΤῊΘ Ῥϑγίϊοῖρ]θ 

ἔγθα πο ΠΟΥ βία παβ ΔΙοπθ, ὑγμ θη [86 Βι!Ὀ]θοῦ 18. τα αν Βα ρΡ] θα ἔροπι (9 
οοπίοχί, Οὐ 1β ᾿παθβηϊῦθ, ἃ ῬΓΟΠΟῸΠ ΟἿ ΒΟΙΠΘ ῬΘΠΘΟΙΆΙ ὑγογ Π|Κ6 πράγ- 

ματα, χρήματα, ἄνϑρωποι, οἷο. Ὀδΐπρ ἀπαογβίοοα. ΟἿ ΜΈ. ὃ ὅθ8 ; Κ΄. 

δ 819. Ἡ. 4; 5. ὃ 2206, Ὁ. --- ἐν---ἐγένετο, σοηβίβέοα ἔπι, 10676 διιϑροηαοα, 
“οΉ. ἄνδρα στρατηγὸν ξυνετώτατον. ὙΠΟΙηΪΒίοΟ165 15. οΔ]]6ἃ ὈΥῪ 

Ἡδτοδοί. (ΥἹΠ]|. 194), ἀνὴρ πολλὸν Ἑλλήνων σοφώτατος. Οὐ ΠἰϑίονΔῃ 
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ἴῃ 1. 188, 5858 ΤΥ ἐΠΐηρ8 ΘΟΠΟΘΥ ΠΙΠρ' 8. ΘΗΘΡΡῪ Δηα οἸηϊπθηῦ 801]}- 
[169. ἐς τὰς τετρακοσίας, ἴο ἐλ 7γοι" ἡιιπαγοα, ἄθρϑηβ. οῃ παρε- 

σχόμεϑα, δπᾷ ποτοίοτα Μία  μΐο (ὃ ὅ78. [) 15 Ὑστομρ; ἴῃ οἰ πο; {115 Ρ88- 
Βᾶσθ ἴῃ Ῥγοοῦ {πδὺ ἐς β᾽δηϊῆοβ αδοιμέ. Τῃ τϑβρθοῦ ἰὸ πΠ6 παιηθον οὗ 

ΒΕ 105 5814 ἴο ὍὈ6 ἔπ ΗΠ θα Ὀγ {π6 ΑΥὐΠοπίδηβ, 1ἢ δύο μοιρῶν 5]5η1Η65 ἔισο- 
ἐλιύγ 8, 85 15 [ῃ6 ορϊ πῖοπ οὗ πηοϑὺ οὗἨ {π0 οοτητηθηΐδίουβ, ᾿ῦ τηπδῦ ἤᾶνθ 
Ῥθθη 266. Ὑοί, δοοογάϊηρ ἰο Ηοδγοδοίαβ, {μοὶγ χαοία οὗ 5ῃῖρ5 νγϑβ 180, 
ἴο νυ Βίοῃ, 45 ΒΙοοιηῖ. βαρροβίβ, την θ6 84 464 {Π6 ὑνγθηΐν 51}105 Τὰ ]5}- 

οα Ὀγ Αἴῃθηβ, 8η4 τηϑηηοα Ὀ. {π6 ΟΠ δ]οἰαΐδηβ, {ππ8 τηακίησ 200, {ΠῸ 

ὨΠΙΉΡΟΙ βοῦ ἄονγῃ ἰο {π6πὶ Ὀγ ΠΘπιοβίμθμπθβ, Ὠιοάοσιβ, ΒΡ] αΐαγοῃ, δηᾷ 

Νεροβ. Τηΐβ [Π6Π ἸΠΔΥ Ὀ6. ΘΟΠΒΙἀοΓΘα Π6. ὑγπ8 ΠΌΠΟΙ οἵ 5ῃ105 [Ὁ1- 

πἰβηθα οπ {μαὖ οοοαβίοη ὈΥ {π6 Αἰπθηΐδηβ. θαῦ ΠΟΥ 8.6 νγ ἴο ἡϑοοη- 

οἷ16 τσ [Π15, [6 πα θ 6. σίνθ ΠΘΡΘ ὈῪ ΤΗποΥ 652 ΑΔΒ ἀ588] {πο ΓῸ 

μᾶν ῬΘΘη δἰπιοϑῦ 85 ΤΊΒΏΥ ΘΟ] θοῦ "68. 88 οοιηπηθηΐδίογβ, θαῦ ποπθ οὗ 

{θὰ ἴῃ 411 τδϑρϑοῖβ βα ϑίμδοίουυ. ΑἸ] 86 ΜΒ. ϑχοθρῦ οῸΓ (ον δοοοτᾶ- 

ἴῃς [ο ΑΥ̓ΠΟΙ]Α, {Π|Γ66) τϑμα τετρακοσίας. ΒΙοοπηΐ, 15. αἸβροβϑα ἴο ΦΌ]]ΟΥ 
ἴμοβ ἕο Μ55., ἴῃ Ὑν Ι ἢ. 15 Τα ηα {Π|0 τοδαϊηρ τριακοσίους, ὙΥΒΙΟἢ 

σγοῦ]α τοπονὸ {πΠ6 ΑἸ Πα] ἐν 85. [Ὰ} ἃ5 [η6 Πα Υ οὗ ΑΥΠοπίδ ἢ 80]108 18 

ΘΟΠΟΘΡμΘα. Βαῦ ποι Δῃοῦῃοι αἰ ΒΙΟΙ ΠΥ ἀν Ίβοβ, ἴον Ἡθυοαοίῃβ ΤΘΟΚΟΠΒ 

18 Ὑγ016 πθτη 6 1 οὗ 5ῃῖρ8 αὖ 878. Ηρθιο {Πθη, οι [η6 βαρροδβιίίοη ἐπδαῦ 

τριακοσίους 5 Ὁπ6 ἔτι ΤΘϑαϊηρ, 15 ἃ αἰβουθρδηου οἵ βουθηΐυ-οἱρηΐ, οὐ 1 

{πΠ6 ἔνγεῖνο σοὶ πούδῃ βμῖρα, τυ μοι σοῖο σαδιαϊηρ {Π9 ᾿ἸΒαηα οὗ ρίηδ 

ἴπ ἐπ ἰἴτηθ οὗ {Π6 δοίΐοῃ, αι βυιθίγδοίοα, Ποῦ 15 85.}}} ἃ αἰβθσθποθ οὗ 

βἰχύγ-ϑῖὶχ. [Ι͂ἢ ογᾶοι ἰο δυνοϊά {π6 αἰ ΠΊοα]ν, ΒΙοοπλΐ, ΒᾺΡΡΟΒ65 ὑπϑῦ ΟΠ]Υ͂ 

800 ἰοοκ ραγύὺ ἴῃ ἐη6 δπρδρθιηθηῦ. ἀὐπο]ά οοηϊθούαγοβ ἐΠδὺ [Π6 ἔϊδο- 

ἐλίγα 8 οἵ ἴμο θοῦ ἤϑῦθ οἱαϊιπθᾶ ὃν {Π6 Αὐποπίδη ογδίου",, τνὰ8 δὲ οὐ ῦ- 

οϑεϊιηδαίο, ρου θοῦ] Υ οοηβιϑύθηῦ τυ] οὐ ον οὶ οχϑρσρογαίίοη, 8η4 (ἢ δύ 
ὙΏ6η ΠοΙοβίμθηθ5 οἶνϑϑ, 85. Π6 ἄοθβ, {11ὸ ΤῸ 8] παιηῦοι οὗ {Π6 ΒἘ1Ρ05, 

ΔΠΩ͂ 68115 10 ὑννο-ἰγ5 οἵ [Ππ6 ἽΠ0]6, πΘ βίαίοθ. [6 πα. ἴο Ὀ6 800. 

Θιᾶοῦ ἰδῖκοβ δύο μοιρῶν ἰπ {110 Β60η80. οἵ οπε-λαϊ ἃμα {Π|8. ορὶ πίοη 
ΘΌΘΙ]ΟΥ δἀορίβ ἴῃ 5 1αϑύ δαϊ του. ΓΙ γοδαϊηρ οὗ Το πγοβίμθμϑβ, ὑυ ΒΊ ἢ 

8 τριακοσίων οὐσῶν τῶν πασῶν τριήρεων τὰς διακοσίας ἡ πόλις παρέ- 

σχετο, ὕΠ6Υ ὑγου]α οἤδησθ ἴγῸ ἢ τριακοσίων Ἰηΐο τετρακοσίων, ἃπα {Ππ8 

Βαυοηἶζο [Π6 οοηβίιούηρ ραϑβαροβ. Βαὺ τνου]ᾶ τ ποῦ ἢανθ ὈΘΘῚ ἸΠΟΓΘ 

ΠαΌΓΑΙ ἴον ΤὨυοΥ αἰ 65 ἴο. Πᾶν υυυιἐίθη τὰς ἡμισείας ΟΥ τὸ ἥμισυξ 1 
Κηον οἵ πὸ ὙὯΥ ἴο τϑίηονο {πὸ ΑἸ] ου]ν, οχοθρύ ὈΥ {π6. ομδηρθ οὗ 
τοδᾶϊησ ρυοροβοᾶ ὈγῪ ΒΙοοπιῖ, ἀπ Ῥορρο, ἴον: {Π6 βἰδίθιηθῃηῦ 15 ἴοο (15- 
ΡΓορονγίοηδίθ ἕο {πὸ ἐγαςῃ ἠο 6 αὐξεϊ θυ θα ἕο ἐπ Θχαρρογαύοη ΠαίαΓΆ] 

ἴο οΥ̓ίουβ, ὑν πο, Ὀοίουο 50 στᾶνο δηᾷ αἰβου πιϊπαύπρ 8η. ΘΙ Θηοο ἃ5 {}10 

016 Π6Γ6 δα γοββοᾶ, υγουἹὰ μα ἰῦ ΠΘΟΘΘΒΑΡΥ ἰο δάμογο ἴῃ Ξοηθ ἄθρτοθ 
ἴο [η6 βίαἰοτηθηὺ οὔ ὑπῖπρθ ἃ8. {ΠΟΥ ΤΘΔΠΥ σχοτθ. ΟἿ]. Τρακο (Αἰ οηβ, 
11. Ρ. 351) 1 πᾶ οουηθα αἶδὸ ἴο {πὸ οοποϊπβίοη, {Παὺ τριακοσίας 18 {ῃ9 
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ἔγπ6 τοδαϊπρ ἴῃ {Π6 Ῥαββϑῆσο Ὀθίοσο 18. ναυμαχῆσαι ἀΘΡΘΠα5. Οἢ 
αἰτιώτατος---ἐγένετο, τ0α8 ἐλ6 ηιοδέ ἐπϑέγιηιοηίαϊ ἔῃ, οατιϑίη ἐδ 8εα-σ 
ἐο ἑαΐθ ρίαοσθ π, ἐδ παν οισ8. ΟΕ, Κι ὃ 806. 1. ο; Μί. ὃ δὅ42. Οὗ5. 1. β; 

5. ὃ 222. 6. ὅπερ Τοῖοτβ ἴο ἐν τῷ στενῷ (ΞΞ ἐν τῇ Σαλαμῖνι) ναυ- 

μαχῆσαι. διὰ... « ἐτιμήσατε. ΟἿ ῬΙαί. ἰπ ὙΠοΠηϊβῦ. οἢ. 17, ὙΠ ΘΓ 

10 15 βαϊὰ ἐπαῦ {πΠῸ Το ιποηϊλπ5. ρΓοβθηΐθα ΤΗθιϊβίοοϊθϑ τυ 8 π 

ΟἸἶνθ ὈσΆποῆ ἃπα ἃ ομαγίοί, [η6 θϑϑὺ ἴπ {Π6 οἷξγ, Ὀθβῖ4 65 θδβίουίπρ' 

ὌΡΟΠ ΠΪΠῚ ΤΊΔΗΥ͂ ΟἸΠΘΙ ΤΠὩγΚ8 οἵ ΠΟΙΟΥ͂. τῶν---ἐλθόντων 15 ἴο ὈΘ 
οοπδβίγποίρα δου μάλιστα. ὡς, ἴσο. . ὅ60 Ν. οη. 81: 82. 

ῶ. οἵ γε---ἠξιώσαμεν, ἐπαδηνοῖ, α8 τ06 ἀφέογηιΐποᾶ, ΤῊ6 τοϊα ϊνθ 

Β6ΓΘ ἰηἰτοάποοβ η6. σγοπηα ΟΥ̓ ΤΘ880ὴ οὐ υμαῦ Π85 ᾿πβύ Ὀθθη βαϊᾶ, τϑ- 
Βρϑθοίϊηρ [η6 ῬΟ]άπθββ 8η4 δου Υ οἵ {Π6 Αἰμοπῖαπβ. ΟἿ, Κ'. ὃ 884. 9. 

τῶν ἄλλων 15 τοίου γα Ὀγ {Π6 56 }Π0]. ἰο ἐῃῆ6 Μδοθάοπίαπβ, Τῆθββα- 
Πδηβ, Τιοουίδηβ, Βοοίίδπβ, πα ῬΠοοΐδη8. μέχρι ἡμῶν --- μέχρι τῆς 

ἐκλιπόντες. ὅθθ Ν. οἡ ὄντες, 1. 7. 81. τὰ 

οἰκεῖα διαφϑείραντες. ΑἋ 5080]. 5805 Τῃδὺ {πΠ6 ΑἰΠΘηἶδη5 ἀοβίγογθᾶ τυ [ἢ 
{π|6ὶν οὐση πᾶ Πα 5. 81} {πΠ6 σΌοαΒ ἡν ΠΙῸ ἢ οου]α ποῦ 6 τοιιονυϑᾶ, δπᾷ {Π6 

οαὐΈ]6 νυ ῃῖοἢ οου]α ποῦ 6 ἀγῖνθη ϑνᾶγ. Απούμου. 56Π0]. βαγβ ἐμδὺ 

{πον ἀοβίσουθα {πΠ6 οἰΐγ, ἴῃ οὐ (Πδῦ 1ῦ τηϊρηῦ ποῦ Ὀ6 υβθᾶ Ὀγ {Π6 
ΒΔ ῬΑ Δ Π5 85 ἃ ΤΠ ΑΡῪ βίδίοη ἀσαϊηβῦ αΥθθοθ. 

ποΐ δυόη, ἐδι8, 1. 6. ἴῃ 50 ἀἰβύγθδεβθα ἃ φοπα!!οη. 

ΟΠ ἠξιώσαμεν. 

πόλεως ἡμῶν. 

μηδ᾽ ὡς (ΞΞ οὕτως), 
προλιπεῖν ἀΘρ6Παᾶθ 

σκεδασϑέντες ἰπΐο ΟΥΠΘΙ ΟΟΙΠ ΓΪ68. 
τοῖς ξυμμάχοις. ἀλλ᾽ Τϑβροπαβ ἴο μηδ᾽ ὥς. 

8. οὐχ ἧσσον. ΒΙοοτηῇ. ἰ5 ἀο. Ὀ.1655 οουτθοῦ ἴῃ οοπβι ἀθυὶπρ' {Π15 85 
Ραΐ Ὀγ Αὐτὸ ἀγΔΠ1Υ ἔῸΣ μᾶλλον. τούτου, ἷ. 6. τοῦ ὠφελεῖσϑαι ΟΥ 

τῆς ὠφελείας. γὰρ ἴῃ ὑμεῖς μὲν γὰρ ἱπύγοάποοβ {πΠ6 ῥρτοοῦ οἵ τπυμδὲ 
᾿πητ ΘΙ  Ὶ Υ ΡΓΘΟΘαΘ68. ἐπὶ τῷ---νέμεσϑαι 15 [Δ Κ6η ὈΥ ΠΙαοΐ ἰπ {π6 

5Θη50 Οὗ ἐπ᾽ ἐλπίδι τοῦ νέμεσϑαι, ἴῃ Θοηδοαθθποο οὗἨ {Π6 δηῤἐΠοίϊο ὑπὲρ 

εὐ οὔσης ΟΝ ΓΟ]]Ονγβ. ΤῊ ΘΟΠΊΤΠΟΙ ΤΌΠΟΙ ηρ' 18. τ ἔην ροϑέθγηείηι 
ἐποοϊονοἔμ7'. καὶ οὐχ ἡμῶν τὸ πλέον. Μῦ. (ὃ 4δδ. Οὗ. 8. Ὁ) 588, 

“8 ΘΟΠΙΡΑΓΊΒΟΠ ὙΠ ὁ Π107᾽,6᾽ ἸΤη }}165 8η Ορροβί(ἴοῃ, πα ἔνγο τποᾶθβ οὗ 

ΒΡΘΘΟῊ τ ὑμπογοίοσο οοτηθπηρα." ἨΘΓΘ ἡγ18 πᾶν ποΐ 70} τι ἀπᾷ γαΐβεν' 
ἑλατι 7ῸΥ' τι8 ΘΟ ]ΟἸ ΠΘα, 850 ἃ5 ἴο τϑϑᾶ ΠἸου}]γ, απ ποΐ γαΐι6)" ἐλατι 707 

18, ἃ ΤᾺ] Π 655 ΟὗἨἁ ΘΧΡΙΟΞβίοη ΘΙ ΠΡ]ΟΥ θα ον! ἀθ ΠΕ} ἔου [η6 βΒ8Κθ οὔ ϑιῃρμα- 

518. τῆς οὐκ οὔσης, “50. ἡμῖν, ψιια ποδὲβ Ἴαην για 6686έ, τοη, 

ιιῷ 6886 ἀφϑϊ8861." “ρο ΡῬοίίῃ8 ἱπαϊοαῦ βθαιθηθθτι5 νου ἷβ: ἐν βραχείᾳ 

ἐλπίδι οὔσης." Πδδοκ. Βαῦὺ ᾿Παβιηποῃ 85 τῆς οὐκ οὔσης ἰβ Ορροβρᾷ ἰο 

18μ6 Ῥγθοθάϊηρ ἀπὸ οἰκουμένων τῶν πόλεων, 1 Ργοίον [ῃ6 ἱπίογργθίδϊοι 

οὗ ἀοίῃ!., φια γαην τιΐζα 65έ, 1. 6. ἐφϑαρμένης. Ῥιαοῦ τοίουβ ὑπὲρ 
τῆς..-.-«οὔσης ἴο τὸ ξύλινον τεῖχος, ἰ. 6. ὕΠ6 ἢφοί, {9 ΟΠῚΥ βαϊορτιατγᾷ 
αἴτον [Π6 ἀσβίγαοίϊοη οὗἨ ὑποὶν οἱὔγ, ἴῃ σγβῖο {Π6 ΠΟΡ68 οὗ {μ9 Αἰμθηΐ- 
8105 Τοβίθα, δηα (Π18 ἴοο Ὀοίηρ ᾿ῃ οἰΓΟυτηβίμῃοοϑ οὗ ρστθαῦ Ρ6}}, ΤῊΪΒ 

αὐτοῖς, ἰ. 9. 
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οοη͵θοΐατο 5. του οὐὨ σοπϑι ον αὐϊοη, ΑἸ Ποαρῖ 1 ἘΠΊΗΙ τούογοποθ 18 

μιδα ἰο {Π|Ὸ Θοτμ πο ν ΟἉ] 1}, Τα Πον ὉΠ το {Π|6 5.10.5. ΟἿ᾽ ῬΘΙΒΟΠΒΙ 5ϑ ον 

οἵ {ὉΠ|6 οἰ Ζοη8. τὸ μέρος, ἴπ ϑοηιθ ἨιϊθαβΊ}6. Ἐ]ΟΟΥ, . “ φιραγιξιίην 

ὧν ποῦὶβ οὐδοῖ.) Ο06]. [Ὁ ΔΡΡΘΑΓΒ ἴο τη6, ὑπᾶῦ ΑΥ̓ΠΟΙα Πδ5 Ηἰῦ ἀροη 

ἔπο ἐγαθ Θχροβι [0 : 106 ὅ07})6 0147 γεἶΐ δα» ἐν ἐἢλ6 ἀοἰυογαγιο δοΐΐ, ἢ 
ουγϑεῖυοβ απα 9 ψοιι. 

4. εἰ δὲ προσεχωρήσαμεν---οὐδὲν ἂν ἔτι ἔδει ὑμᾶς. 17 τοὸ παᾶ σοπα 
ΟὉ67----ουῦν «οι γ0 ἰοΉ7.67) ἤωυθ ὅθθη εἰπι67' ἐλ πιδοοοδἰέψ, οἵα. ἘῸΤ {Π|0 
Ἰηα]οαύϊνο ἴῃ {πΠ6 Ῥγοίαβίβ, βθΘ. Ν. οἡ 1. ὅϑ. ὃ 2. ἂν ἴῃ {π6 Ὡροᾷοβὶβ 

Ὑγ ΔΚ 5 {Π6 ΔΒΒΟΓΓΊΟΉ, Δ ΓΔ ΚΘ5 1Ὁ ἃ ΠΠ{16 1655 οἤδηβῖνο ἴο {πη 1 ιδοράῳ- 

τηοηΐδη 685, {Πδὴ ἃ ΡΟβιυϊν  ἀββουύίοη υγου] ἤᾶνθ ὕθθη. ΟΥ̓ 5. ὃ 915. 1. 

ἘῸΣ {πὸ ὑγδηβιαύΐοη οἵ ἔδει ῬῪῚ {π6 Ῥ] ρου θοῦ, οἵ, ΜΠ. ὃ δ08. Ὁ; Κ΄. 
δ 2600. 2 (2); 5. ὃ 216. 2. Νοίϊοο {πδὲ {πΠ6 δουγὶϑὺ 15 δι ρ]ου θα ἴῃ {Ππ6 ῥὕτο- 

ἰα515, Ὀθοϑιβθ {Π|6 δοῦ ΒΡοκθὴ οἵ 15 Τθραγ θα ἃ8 τποτη θη ΠΥ ΘΟΙΡ]οἰθα, 

Ῥαύ ἴῃ {πὸ ΔΡΟΔοβὶβ [Π6 ᾿ἱπηρου θοῦ 15 πϑθα, θθοδιβθ ὉΠ6 ΠΘΟΘΒΒΙ ΠΥ ΒΡΟΚΘΗ 
οἵ 15 ἴο "6 Γϑριθδθηΐθα ἃ8 πανίηρ ἃ Θοη  ππι84 οχἰβίθπορ. καῇ ἡσυ- 
χίαν, αὐ 7.18. ἰοΐδιιγ6 (ἃ5 ἴἌν ἃ5. Πρ Πρ υγὰθ. ΘΟΠ ΘΓ 64) -ες τοὐέλοιέ ορρο- 
ϑ.έϊοη. ἂν αὐτῶ προεχώρησε, τοοιιί ἤῶυθ φοΊθ ογυ 707" ἤΐην (ϑθα Ν. 

Οἢ 1. 109. 8 8). αὐτῷ 15 786 ἀαΐ. σοηυηιοαέ, 

ΟΗΑΡΤΕΝ ΤΩ ΧΧΥ. 

Ἡδνὶπρ ῬΟΥ ΟΣ 6 50 0}} 5[ 518] Βουυΐοθ8, ἰΠ6 ΑἰΠθηΐδπβ οασηΐῦ ποῦ ἴο Ὀ6 οηνίοᾶ οἡ βοοουηΐ 

οἵ {ποδοῖν ἀομηϊηΐοη (δ 1): ἴῸΓ {Π15 δᾶ σοῦὴρ ἴο {π6πὶ, θοσασβθ. {πον μδᾷ Ὅροη ᾿οῖν Ὀγ 10 

Τιλοδατοτη οἶδ η8. ἴο Ππῖβ]} ὑπ ΒΑΓ ΑΓΙΔΠ. ὙΓΆΓ (δ 9); {Π6 ΕἸΡΔΥ ὙὙΒΙΟἢ {ΠΟΥ Ποϊὰ δὰ 

Ῥδϑη ἱπογϑαβϑθα, ἢγβῦ [Ποῦ [Πη6 παίαταὶ ᾿πΠἤποποο οἵ ἤδαγ, δα ἐμθὴ ΤῸ. το ΒΗΚ6 ΟΥ̓ ΠΟΠΟΣ 

δα Ἰηΐονοϑῦ (8. 8): Ὀοὶπηρ Παϊθα ὈΥ τδην κηᾷ βυβροθοϊοα ὈΥ [πὸ Τιαοδᾶςοηηοηΐπη8, ἰδ Βοοιηρᾶ 

ἀπδαΐρ ἴο τοῖαχ {ποῖν δαϊ μουν, ἀπᾶ βῖνο ὁρρογίαπιςν ἴον [μ6 ἀἰβαβδοιοα βίδίθβ ἕο σϑυοὶὲ 

(4), δῃᾷ [ἴ᾽0Γ {μ15 τοβαγα ἴο {6 γ οὐ ἰμ ογοβϑίϑ ΠῸ Οὴ6 ΘΟυ]α 180) ν ὈΙΆτὴΘ ἐμοιὴ (ὃ ὅ). 

1. ἄρ᾽ ἄξιοί ἐσμεν. Τὸ {Π086 Ὑγογ 8. ὈΘ]οηρΒ {Π0 μὴ Ῥοίοια οὕτως, 
80 {παῦ {6 ΟΥ̓ΘΙΡ 18: ἄρα μὴ ἄξιοί ἐσμεν---οὕτως ἄγαν ἐπιφθόνως δια- 

κεῖσϑαι, 8 ἐξ }ι|8ὲ ἐλοηι----ἰαΐ το 8]ονζα 16 αἰγν67" ϑιιοῦ, ὦ Ἰοαᾶ Γ᾽ ὁπὺν ὃ 

οὐ 18 Ἰοϊποᾶ τ ἄρα ΠΘη ἃπ Αἰ γτηδίϊνο, ἃηἃ μὴ ὙγΠΘη ἃ πορσϑίϊνγθ 

ΔΏΒΥΨΘΙ 18 Θχρθοίοα (οἵ, Κ΄. 8 844, ὅ. ἃ; 5. 8 219. 4). ΤΕυΒ ἄρα οὐκ ἄξιοί 

ἐσμεν νου] εβἰρηϊν, ὅο 106 ποῖ (686}06 ὃ τότε, ἰ. 6. ἴπ π6 Ῥουβίδῃ 

ὙγΔΓ. γνώμης ξυνέσεως, ἔλ6 τοἱδαοην 7 Οὐ) σοιιϑοῖ,; “ ὁ" σοοῖ 

867186 ἔτι, οοτ86ῖ.) Αὐποϊᾷ. Τλοίδγοποθ 18 δα ἴο υνυηδὺ 18. βαϊα οὐ Τη6- 

Τηϊβύοοϊθϑ ἰὴ 1. 74. ὃ 1. ἀρχῆς ἀδροηᾶθ ὁπ ἐπιφθόνως διακεῖσθαι --Ξ 

φϑονεῖσϑαι, Ὑ ΠΪΟῚ ἴῃ {Π6 ἀοίνο νοῖΐοο 18 ΤΌ] Ὀγ {0 ἀλθϊνο οὐ {16 
ῬΘΙΒΟῚ δηα ροηϊνο οἵ {π0 {πἰηρ. Οἱ, Κι, ὃ 274, 9. -τ-- γὲ 15. ΠΟΙῸ 
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Πϊπηἰἶν 6, αὲ Ἰφαϑέ οτν αὐοοιιηἐ 07 ἐΐι6 γπιῖο. ἧς 8 ῬΡαὺ 'ἰπ {Π6 ροηϊίῖγο 
ὈΥ αἰὐγαούϊΐοη τὶ ἀρχῆς, ὕπ6 δοοαβαύϊνθ Ὀοὶπρ ῬΓΟΡΘΙΥ ἀοιπδηαοά 

αἴΐοι ἔχομεν. 

2. αὐτὴν τοίογβ ἴο ἀρχῆς. βιασάμενοι, ὃψ 7076. ὅθ Ν, οῃ ]. 

ΘΓ: τὰ ὑπόλοιπα τοῦ βαρβάρου, 1. 6. {π6 ἰογτηϊπαύϊοπ οὗ {Π0 

ὙγαΓ ΠῚ ἢ 0Π6 ΒΑΡ τΔπ5. ΤῊΘ ΒαρΡΊΠΘΠη 6855 οἵ {Π6 ΤιΔορα ς᾽ π ΟἾΔ 5 Ὑγ88 

τηοβῦ ππαοιθύθα]ν ἃ ῬΓΙΠοῖρ8] οααβο οὗ {ΠπῸ ΔΒοθμάθποῦυ οὗ {πὸ ΑἰΠθηϊ- 

8Π5 ἴῃ τηδυ τη. ἈΠ πα. ΤΠΘῖΓ οοπίϊηπδποο ἴῃ {Π6 γνῶ που] Πδνθ 

ῬΙδορα {Ποιὰ αὖ ἴπ6 Ποδα οὗ {Π6 σοῃίβαογδου, 85. {πὶ τι Ππάτανγαὶ 6]6- 

γαΐβα {Π6 ΑἰΠΘηδη5 ἴο {Παὺ βίαιοι. 
ϑοίυο8 θη ἰγϑαΐίης τι8 ἐο ὀεοοηιθ ἐλοῖν" ἰφακ675. 

8. ἐξ αὐτοῦ δὲ τοῦ ἔργου, 7ΥΓοηὶ ἐπι πιαΐι}86 97 ἐδι6 ἐδπηρ ἐέδοῖ. 80 
{π6 5610]. οχρ]αΐηβ ἐκ τῆς φύσεως αὐτῆς τοῦ πράγματος. ΤὴΘ {Πϊηρ 

ΤΟ ογγθα ἴο, ἰβ {π6 Δοιηϊηΐοη οη]ου θα ὈΥ ἴπ6 Αὐποπίδηβ, πα ὁπ. {Π6 

ΡυΪποΙρ]6. Ἰαϊ4 ἄονγη ὈΥ {Π6. Ξ6}0]., ὑπαὺ ἐλ γιῖθ)" ἐδ αἰιοαγβ παϊοα, (ὁ 

ἄρχων ἀεὶ μεσεῖται), ᾿ῦ γγοῦ]α ὍΘ ΠΘΟΘΒΒΑΙῪ ΤῸ} {6 1, ὈΥ͂ ΒυΓΘ Πρ  ΠΘηΐπρ; 

ἐποῖν ρονγον, ἴο ργοίθοῦ {πϑιηβοῖνοθ ἀραϊηϑῦ [η6. οῆοῦ οὔ {115 Παίτθα, 

ἐς τόδε, 1. 6. ἰο νγΣιαῦ 1 πονν ἴθ; ὕὅο ᾿ἴβ ργοϑθηῦ Ποὶρῃΐ οὔ Ῥουνθγ. 

δέους, πού οἵ {Π6 ΒΑΓ ΑΓΔ η8, 45 ΠΆΔΟΙς ΒΡ ΡΟβθβ, θαῦ ἃ5. ἃ 8610]. 

ΤΟΠΊΔΓΚΕ, δέους τῶν κακῶς παδόντων ἐν τῇ ἀρχῇ ὑπηκόων, ἴῸΥ {115 ΒΘΘΙῺ5 

ονϊαοηῦ ἔροιη οὐκ ἀσφαλὲς ἔτι---κινδυνεύεϊιν γΥ Πῖ0 ἢ} ΓΌ]]Ονν8. 
4. ἐδόκει Πιὰ5 ἴον 115 Βα ]θοῦ ἀνέντας κινδυνεύειν υνν 10 ν Ποἢ ἀσφαλὲς 

ΔΘΓΘ65. ἀπηχϑημένους (866. Ν. οῃ 1. 70. ὃ 1) ὈρΙοπρΒ ἴο ἡμᾶς, {Ππ9 

οἰ τοα ϑαθ]θοῦ οἵ κινδυνεύειν. τίνων. - - «κατεστραμμένων, ϑοηϊι6 

δυόη, τοῖο μαά αἰγοαάῃ γουοϊίοα, λαυΐη ὅθοη, διιϑάιεά. ΟἿ, 1. 98, οὔ 564. 

ὁμοίως 85 ὈΘίΌΓΘ. ἀνέντας (ψ γεοϊαχῖη Οὐ Δα μοῦ) Ὀ6- 

Ἰοπρϑ [0 κινδυνεύειν ἃ8. {πΠ6 ΡΑΓΓΙΟΙρΡ]6 οὗ τηρᾶηβ. ὅθ Ν. οἡ 1. 9. δ 1. 

γὰρ. -. «ἐγίγνοντο, 707} (1 τγο πᾷ Ἰοὺ ρὸ {ῃ9 τοὶ ῃ5) ἐλ6 (6867 1073 

«οἶα ἤαῦνο ὕδοην ἐο γοῦν --- (ῸΥ οοπδίγποῦϊο ρρηϑηβ. ὅθ Ν. οῃ 1. 18. 

δ 9) ἐλ6 ἀεβογίογ8 τοοιϊά ἤαυα φοπθ οὐδ) φηα τοηιαϊηοα τοἱέ, ψουι, 1. 6. 

ὈΘ6Π Οἡ ὙΟῈΓ 5166. 
ὅ. πᾶσι ἀοροηᾶθ ου ἀνεπίφϑονον (50. ἐστι), ἃ5 {πὸ ἀαΐ. ἑποοηιηιοαὲ, 

Ἐοπᾶον, ἐξ ἐ πού ὦ ηιαϊίογ' 9 σΘΉ 81,76 ἴο ατῷ --- ποη6 ὁατι ὅ6 σοηϑεγο. 

ΤῊ βαθ]θοῦ 18 εὖ τίϑεσϑαι. τῶν μεγίστων πέρι κινδύνων --- ἵνα μὴ 

ἐμπέσῃ εἰς μεγίστους κινδύνους. ὅ0Π0], πέρι ἰβ ΡῬΡαᾳῦ ὈΥ Δηδβίγορῃθ [ῸΓ 

περί. 8. ὃ 291. Ν. 2 (8). 

αὐτῶν... «καταστῆναι, ἐλοηυ- 
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ΟῊΗΑΡΤΕΝ ΧΧΥ͂Ὶ 

ΤῊΘ ΒΡΕΔΚΟΥ ΠΟῪ Τοίογίβ ἸρῸπ {Π6 ΤιΔοο:ΒπποηΐαΠ8, ἐμ {ΠΟΥ τὸ ἀοίησ ἔμ Β8τη6 ἐπ πρβ ἱπ 

ῬΘΙΟΡΟΠΠΘϑι8. ὙΥ ὨΟἢ {ΠΟΥ ΟΠΔΓΡΘ ΠΡΟ {Π6 ΑἰΠοΠΐμΠ8, ἀπ {Π6 βαρογίογι ἔν, Ὑν ΠἸοἢ πγου]ὰ 

Βᾶγθ Β6θὴ {Πιοῖγβ 8 {ΠΥ τϑιπαϊηθᾶ ᾿ ΠΕ] ἔῃ ο]ο 86 οὗ {Π|8 νγὰγ (560 Ν'. οἡ 1. 1ὅ. 8ὶ 2), τυαδὲ 

ἴπ ΠΠΚ6 ΤΠΒΏΠΘΙ Πδγ6 θΘΘη τηδἰ πίδὶ πΠΘα ὈΥ 8 βίγοπρ' 8η4 Ὑ᾽ϑοτουβ σονοσητηθπέ (8 1); ἴῃ δο- 

σορεϊπε ἀπά τηδἰ ἰδ πίπα [Π6 ἀοτηϊηΐοπ γο] απίαγ!!Υ θοβίουνθα ἀρὸπ {Π 61}, ἔπ ν μδᾷ ἄομθ 

ποίμ πε δίγαπθθ ΟΥΓ αἰβοογάδηῦ τυ ΘϑίὈ]Π]5η6 4 Θαδβίομπηβ, πὰ 80 {π6 Τιδοθα:ο ΟΠ δη8 
ἐπούρῖδ, ἀπΠῈ}} βυγαγθα ὉῪ τηοίϊνοϑ οὗ βο] -ἰπίοσοϑὺ μον Ῥοραπ ἴο ἰα]κ οὗἉ αϑίϊος (8 2); 

ἴπ ΤᾺ] ΠΡ’ 580 150 Δη ΘΔ 0]γ, [π6 ΑἸΠΘΠ’ Δη8 ἀθαπιρα ΓΠΘΙΏΒ6ΙΥ 65 ὙΓΟΥΓΠΥ ΟΥ̓ ΘΟΤΏΠΠ6 Π68- 

τίοη (δ 8); Δηα {Π6 Τ]ΠΠ4Π 688 οὗἉ {ΠΡ Τ]6, ΤῸ ὙΥ Π]ΟῺ ΠΟΥ͂ ὑγοΓῸ ΠΟῪ [Π6 Βα δ] θοῦ οὗἉ ΟὈ]Ο αν, 
ὙΠ] Ὅ6 πιδηϊαϑὺ 1 ὉΠ ῖ τ ῬΟΥΤΟΥ ΒΒον ἃ Ρ855 ἴο ΟἾΠΘῚ Πδη5 (8 4). 

1, τὰς---πόλεις ἀΘρ6Π65 Οἢ καταστησάμενοι, ἃπᾷ αὐτῶν ἰ5 ἴο Ὀ6 5ὰρ- 

Ῥ]οα αἴθ ἐξηγεῖσθε. ΠΙΔΔΟΙ ΘΓΓΟΠΘΟΙΒΙΥ ΤηΔ Κο5. {ΠπῸ δοοαβαίίνα ἴῸ 

ἀθρθπα ὁ {Π|8 γϑι. ἐπὶ τὸ ὑμῖν ὠφέλιμον 18 τοίογγοα ὈΥ {Π6 
500]. ἰο {Π|0ὸ. ὉΠΠ1Ὸ τ βα] ηρ ἔΡῸ ΠῚ [Π6. ΟἹ ΑΙ ΟΠ] 64] ἔουτη οὗ ρονοῖπ- 

τηθηῦ. τότε, ἷ. 6. ἰοῦ [πΠ6 Ὀδί16 οὐὗἩἨ δίγοαδ]ο. διὰ παντός, ἷ. 6. 
{τοῦ σἢ [Π6 Ὑγ 016 πᾶν. ἀπήχϑησϑε, λα ϑεεοηια οὐΐοιιϑ. ΟἿ {Π15 

ὙΟΓΩ͂, 48 οἡ ἐξ αὐτοῦ δὲ τοῦ ἔργου, {116 ὅ6}10]. ΓΘΙΠΔΓΚΒ, οἱ γὰρ ἄρχον- 

τες μισοῦνται - φιλελεύϑερον γὰρ τὸ ἀνϑρώπινον. ἴσμεν ἂν---ὑμᾶς--- 

γενομένους, 106 ἔποιο ἐπαΐ ψοῖι τοοιιϊά 6. ἂν ὈΘΙΟΠΡΒ ἰο {ΠπῸ Ῥδυ οὶ Ρ]6 

(866 Ν. οἡ 1. 73. ὃ 4). Ἐὸγ {Π6 οοπβίχποίίοη οὗ εἰδέναι τ ἢ {ΠῸ ραγεῖ- 

ΟἸρὶβ, 886 Ν. οἡ 1. 69. ὃ δ. ἧσσον τῇδ νγ8. 

ὥ. οὕτως, 80 ἐλαΐ, τ}. 6} 6 7076. ἀπό, ομἦ ο7, ατσαν 7) οι. εἰ 

««« «ἐδεξάμεπα. Οὗ 1. Τό. 82. ὙΤῊΘ συϊσαν τϑδαϊησ ΤῸ. διδομένην 15 

διαδιδομένην, 261 ἡϊαηιι8 ὑγασίίιηι, νυ οἢ 15. Δ ΡΡ]]ΟΔὉ]6. ΠΟΓΘ. 

ἀνεῖμεν (ϑ00. Ν, οη ἀνέντας, 1. Τὅ. ὃ 4) 8 ΟρΡροβοᾷ ἰο ἄρχειν ἐγκρατῶς, 

δ 1 βαρτϑ. τιμῆς. . «ὠφελείας. ΟἿ 1. Τὅ. ὃ 8. 

ὑπάρξαντες ἸπίΓΟατ065 ὩΠΟΐΠΘΙ ΟἸΓΟ ΠΤ βϑέϑηοο, νἱΖ. ϑϑί ὈΠΙΒΠ6α τιβαρο, ἰὼ 

υβυ εν ὍΠ6 δοοθρίδποθ ἃηἃ υἱβρόγοιϑ τη θηθηο6. ΟΥἨ ϑῬΟΎΤΟΡ ὈΥ {Π6 

ΑΥΠοπίϑηβ, τοιούτου ΤΟΙΘΓΒ [0 {Π6. ΒΕΡΓΘΙΠΔΟΥ ᾿πϑῦ βρόκθῃ οἵ, δηᾷᾶ 

{πο ΌΓΟ ἴδ Κο5 πὸ ΔΡΈ]ο]6. - καϑεστῶτος --- νομίμου ὄντος, νομιζομέ- 

νου. 000]. ΤῈ δι} ) θοῦ 15 ῬΓΟΡΘΙΥ τὸν... . κατείργεσϑαι. ἄξιοί τε 
ἅμα κ. τ. λ. ΤΒΘΙΡ Δοκπον]θαροα ἤύποθθ ἴο Τ]6, ἰβ Πογ 6 ὈγΟτρὐ [0γ- 
ὙγΑΓ 85 8ὴ δα! 0Π8] (ἅμα) ΓΘαβοη ὙΠ ν {Π|6 ΑὙΠΘηἾ 85 ὑυογ6 ποῦ ἄθβουνυ- 

ἴηρ οἵ σθηβαγο ἴῃ ΤΘΟΘΙ υἱ Πρ Δ ΘΧΘΡΟἰβί Πρ {ΠΡ Δα ΠΟΥ 8 {ποὺ μδᾶ 

ἄομθ. Τὴ ΡδυῦοἾρ]68 νομίζοντες πα δοκοῦντες ἀρποίθ οασ80θ. ὅθ Ν, 

οη 1. 9. ὃ 4 (οη4). ὙΠ ἄξιοι, {Π0 ὑγου8 τοῦ ἄρχειν Οἱ τῆς ἀρχῆς 

ΤΉΔΥ ὉΘ6 τηρηΐα}]ν ΒῈρΡ] 164. ὑμῖν δοκοῦντες. ΟἿ 1. 95. ὃ 7. 
μέχρι... - «χρῆσϑε, τγνελδ ἐμὲ ργοβοηέ {ΐηιο (νῦν), το, ἐλιπῖης ἐξ οοη- 

απιοῖοο 10 ψο11)" ἐγιογ, 68ὲ, γοτι παληὸ τι86 977 ἐδ αν εριογέ ἢ }ιιϑέϊοο. " 

δικαίῳ λόγῳ, ᾿πίθ]]ρὸ τῷ λόγῳ τῷ περὶ τῆς ἐλευϑερίας τῶν Ἑλλήνων." 

οὐδ᾽ αὖ.... 

᾿ 

“τὸ 
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Θοεὶ. παρατυχόν, ἐξ δεῖπ ἐπ ἢ ῬΟΊΘ6) τες υρ]ινὐ δὲ ἐξ τρα8 ἐη, ἢ 8 
»οιρον. Τὴ δοοπβαίν δβοϊ αἴθ 15 θη ρ] οὐ θᾶ, ὙΠ 6 {ἰπ|6 Ῥ8Γ8116] ἴο οὐ 
οοἰποϊαοηῦ ὙΥἸ ἢ ἀπούμου δοίϊοη ἰδ ἰο ὍΘ ἀοβιρπαίθᾷ. ΟἿ, 9915 ἅδη. 
δ 700. 2: 5. ὃ 296. Ὁ. προϑείς, ργ»ῈῊΕ οΥγέηφ. Τὴ6 οὈ]θοὺ 15 ὅν, Γ6- 

ξουγῖπρ ἰο {πΠ6 ἰάθα οἵ Ἰπβίϊοθ. οὐ ἃ 7πβῦ ρο]ου, ᾿πηρ] 164 1π τῷ δικαίῳ 

λόγῳ. μὴ---ἔχειν. ὅθ Ν, οἡ 1. 10. ὃ 1 (θη). 
8. ἐπαινεῖσϑαί τε ἄξιοι οἴτινες, ἐλεγ αἷἴδο αγὰ τοογδῳ 0 δ6 »γαϊβεά 

τἦο. Οἷ, 5. 8 112. 4. τῇ ἀνπρωπείᾳ φύσει, ᾿νιίηνανν τιαΐα76 --Ξ ἐμ6 
αἰεξαΐο 97 παξτιγο, ἐλ6 παξιγαΐ ἀοδ}6 9} πιαηι. -------- Αὐ πο] 4 ὑγαηβ]αΐθβ 

δικαιότεροι... «δύναμιν, [688 οαγοἴ688 97 }ιιδέϊο6 ἐδΐαγν οὐ" αὐοξιιαΐ, Ῥοιρο)" 

ἐπανοί τι5 ἰο ὅ6. 1 φῬγοῖου. ΒΙοοπιῆθ! 4 5. ὑγϑηβιἰίοη : ἀαυὺθ δθθῖν ἨΟΥΘ 

οὐδογυατέ 9 )ιιδέϊοο ἐΐαπ, ἀοοογαϊης ἰο ἐξιοῖγ" Ῥοι06} ([ο Θοπηπηϊῦ ᾿Π] Π5[106). 

κατὰ ὮΘΙῈ ἀδποΐθϑ σοη οι, ἀηα τηΔὺ Ὀ6 ΤΟΠΑΘΙΘΩ͂, ἐπ ἀοοογ ἀαἼ66 

«οὐέι, ἀπ ᾿Ρ1165 {πα ἘΠποῖν τηοαθγύϊοη νγἃβ σγθαίθν {Πππ8η τσ ῦ μανθ 

Ῥοθη δχρθοΐθᾷ ἔγοτη {Π6 δχίθηὐ οὗ {Π6]} ρουγϑι". 
4. γ᾽ ἂν---ἄν. ὙΥο ἔγθαπθην ἢπα ὁπ οὗ {Π686. Ῥδγίϊο]65 Ἰοϊηθᾶ ἴο 

ἐΠ|6 ρυϊποῖρα] νου, ἰο ἀδποῖθ {Π6 οοπα! 008] παΐαγθ οἵ Π6 ἡὙΠ0]6 βθῃ- 

ἔθηςθ, Δη αἰθοὸ ἰο ἐπαῦ ραν οἵ {πΠ6 βθηΐθηοθ ὑυῃ ] ἢ Ὁ Ἰπητη θα] δύο Υ 
τ 11ῆ65. ϑοτηθίϊτηθβ ἐπ τρϑεϊτοη τ βα] 5 ΠΡΌ Π Δη ᾿π θυ υϑῃὶηρ' ΟἰΔ686. 

ΟΣ 7615 Κύμη. 8 489. «; Με. 8.600; 5. 8 916. Ν. ὅ. δεῖξαι ἂν 
μάλιστα ὈΚΥ {Π6 Βονουι τυ οἵ {Ποὶν σονθυπιηθηΐ. ἡμῖν δὲ---περιέστη 

15. ΠΘΔΥΙΥ Θαπίνα]θηῦ ἰο ἡμῖν δὲ ἐγένετο (Πα8 ἡαρρεηθα, ἐο 18). [πὸ νϑγῸ 

περιέστη, ἤκα8 ὁοηιθ αΡΟτη ἐο τι8, Ὀθὶησ ἃ ποτ ᾿ἰνοὶν ἴογτη οἵ Θσργθϑ- 
Βῖοῃ. ΕῸΓ {86 ἀαίϊνο, οὗ, ΜΈ. ὃ 402. ὦ. τὸ πλέον ἤ, τ1076 ἑδαη. 

ΟΕΑΡ ΤΉ ΠΧ ΧΥΤΤ. 

ΤΏ ΟΥΑΐΟΥ Ρτοοθοᾶβ ἕο ὕτουο μα π6 Π85 18 δθϊγτηϑᾷ (1. 70. 84), ὉΥ 5μονῖησ {πα (86 

ΑΥΒΠΘἢἶ8Π5 416 οδ]] 6 1ἰτἰσίουϑ, νυ θη ᾿πβίοδα οὐὗὨ σοπηρο! πο [ὨοὶΓ 8|1168 ἕο ΓΘ γ 88. 8 ΠΥ σϑδὶ 

ΟΥ̓ ΞΒρΡοβθᾷ στόησ, {Π6Υ ΔΓῸ ὙὙ Πἶησ ἴο πᾶν ἴη6 Ροϊηΐβ ἢ αἰβραΐθ ἔαϊ τὶν ἰστὶθα δηᾶ ἀ6- 

ἰογηϊποα ὈΥ Οἶγἢ] {τ θ Π815, ἔγοπηι τυ Ὡΐο ἢ ΤΘΡΤΌΘΔΟῊ ἢ. ὙΠῸ ΘΧΟΓγοῖβο ΔΓ  {ΓΑΤΥ ΡΟΥΥΘΥ ἐπ 

τοβροοῦ ἕο [686 [Ὠΐη55 ἀγὸ οχϑιηρί (851, 2); [815 ἸΘ ΠΙΘΠΟΥ͂ 15 τηδᾶθ, ΒΟΥ ΘΥΘΓ, 8 σγτοπηᾷ οἵ 

οοτηρίαϊηξ ὈΥ ΠΟΙ }1165, ὙΥΒΘΠΘΥΘΥ ΠΟΥ 66] ἀσσγίθνοα ὈΥ͂ ἃ πιά ϊοῖα] βοπίθιιοθ, οὐ ὈΓ 

8ΗΥ ἀδοϊδίοη οὗ {πΠ6 βίαϊο, θυ δῖ τηοτρ 850 ἔμᾶπ ποῦ πον παδὰ Ὀθθη βίτι ρρϑα ὈΥ {π6 Βαπᾶ 

οὗ νἰοϊοποο οὗ 811} {ΠΣ βΟββ ββίο 8 (8 8}: [ὉΓ τη 6 Π ΤΠΟΓΘ ΠἰσῊΪν τοβοπέ δοῖβ οὔ ἱπΠ] α56106 ἔῃδπ 

δοίβ οὗ υἱοΐθποθ, 45 15 Β66η ἴγοιῃ 8. οι  ΡΑΤίΞου οὗ [Π6 ραίίθποθ υττἢ Υ ΐοἢ [Π 658 βέαίθβ ὉΟΓΘ 

{τ Μράϊαη γόκο, ῖ ἐποῖτ τοβεϊνποαβ ἀπᾶου ἔῃ6 Αἰδοηΐδη ταϊὸ (88 4, δ); [Π6 βϑτηθ 

786] 155 οὐὗἨὨ ΠοΞΕ ἐν σου θ6 οπίοτγίαὶ πο ον ατβ [Π6 1υϑοραεθιποπίδηϑ, 1 ΤΠ  Υ ἴοοκΚ [ἢ 9 

ἀοιηϊπίοπ, Θϑρθοΐ ΔΕ Υ 85 ΠῚ Θαβίο 8 Ὑ6ΤΘ 50 αἰ Ποσοηὲ ὕγοσμη ἔμ 086 οὗ [Π:6 Οἵ Γ βίβίϑϑ (8 6). 

1. καὶ ἰ5 ἴο ΒΘ τοίογγρα ἴο {Π6 καὶ Ὀθῖονν, γὰρ Ὀρίηρσ ποτ ἐῃ6 σϑη- 

6Γ8] οοηπθοίϊνϑ. ἐλασσούμενοι, --Ξ- αἰξλουσῆ, (566 Ν', οἡ 1. 7. ὃ 1) τὸ 



820 ΝΟΤΕΒ, ᾿ ΓΒοοκ 1, 

ἴοδδ οἵ)" 8ιι1 18 τ-ς α76 οαβὲ ἡη 818. ΤῊΪΒ5 ᾿πξουργοίαίίοη βθθπι5 ἰο δοοου 
Ῥοίδου παῖ {Π6 πιραπίηρς οἵ {Π6 πο, δηᾶᾷ ὑπ {πὸ οοπίοχί, {Π8Π 

Ασποὶα5 ἰη ογργοίδιίομ, ποέ ϑέαπαϊηρ τίροτι οὐ" γῆ, '. 6. οΘοπαθβοοπά- 

ἱπρ ἴο ἰοῦ οἱ αἰβραῦοβ τυ ἔπθιη ὍΘ. ΑΙ ]Υ ἰγϊοα, ᾿ἰπβέθδα οὗ ἀθοϊϊηρ, 

85 Ὑ176 ταϊσ δ, ὈῪ ΟἿ ΒΟΥΘΙΓΘΙση ῬΟΎΤΟΓ. ΕῸΓ ἴῃ ῬΌΓΡΟΒΘ 15 ποῦ Ποῖ [0 

ΒΠΟῪ {Π6 οοπαοβοθηβϑίομ οἵ ὑπ ΑὐΠποπίδηβ. ἴῃ βυ ουῖησ πηδίξουβ οἵ α18- 

Ῥαΐο ἰο θ6 δα]υβίθα ὈΥ οἶν!! ἐγ θα πΠ815, συ μθη. ἘΠΟΥ ΠλΙ σὺ βοίι]6 ὉΠοτη 

ὉΥ δὴ δοῦ οὔ ὑποὶν βονουοῖρτι 0011], ᾿πϑβιηπ ἢ 85 {Ππαῦ Ὑγ8. ἈΒΒΟΓΙΘΑ ἴῃ δ 8 

οἵ [86 ργθοθάϊηρ ομπαρίου. ΤῊ ἀθβίρῃ ΠΟΥ 15 ὅο 1Ππβίγαΐθ ἃπα οοπῆντα 

πὸ σϑιηαυῖς, τηϑθ αὖ {Π6 οἷοβθ οὔ {ΠΗ ζογοσοίηρ ομαρίον, ὑπαὺ ΤΠ6 τπηοῦᾶ- 

ογαίίΐοι οἵ {π6 Αὐμοπίδηβ βθθιηθᾷ τὸ Ὀγΐπρ πΡΟ᾿ {Π6πὶ 8π ἴπούθαβθ οὗ 

οἄϊπη). ΤΗΐβ 15 βΒῃουγη ὈΥ ἴΠ6 ἴμοῦ ΠοΓο δββου θα, {παΐ θύῃ ἴῃ βυϊίβ δὖ 

Ἰανν, ἴῃ Ὑγμο ἢ [Π6 ΑἸΠΘηΐδη5. ἅτ του β θα, ἀπα {πᾶῦ ἴοο Ὀοίοτθ {Πρὶν 

οὐπ ὑπ θα ΠΑ 15, {Ππ6 ΟΠΙΥ τούαγη ΠΟΥ τοοοῖνϑ ἔγοτῃ ὉΠ]δ ΠΏ ραν] δά- 

ταϊηἰβύγατοη οὗ πβίϊοο, 15 ἕο Ὅ6 οα]Π]6α ἐὐῥἐσέοιιϑ. γὰρ (ἐϊΠιιδέγαγυέϊ8. 

560. Ν᾿ οα 1. ὅ8. ξ. 3). 866 πο φῬγϑοθᾶϊηρ γΓοιηα 5 οἢ. ἐλασσούμενοι. 

ἐν ταῖς... «δίκαις, ὧν αοἰΐογια ϑγοιισίέ ἀσαϊηπϑὲ οὐ αἰζὲο8 707 

ὀγοαοῖιοβ 97 εοπέγαοί, ΟἿ. Βη 1 Π5. Ὀϊοῦ. αν. ἀηα Ῥοπι. Απίϊᾳ. Ρ. 918, 

παρ᾽ ἡμῖν αὐτοῖς, ὑ4 707 οτιγϑοῖοο8, 15 ἰα Γοἀ ποθα ἴο 5ΠΟΥ Ποῖ. Το- 

σατᾷ ἴῸ ἠπβίϊοο, [Παῦ ονθη ἴῃ {ποῖ οὐγη οουγίβ αὖ ΔΌΠΘΏΒ, ἀθοϊβι οη5 

Ὑγ6Γ6 ρίνοη ἴῃ ἕανου οὗ Ὁποῖγ 4111ὁ5. Βωοκῃ (ΡυΡ. ἕροι. Αἴ. Ρ. 404) 

ἀρηΐθβ πα 411 [Π6 5118}] βϊ5 δὖ ἰανγ γογο {γϊθα δὖῦ ΑΟΠΘΏΒ, ἃ5 ΠῸ Ρϑὺ- 

500 Πἰνίησ αὖ ΠΒοᾶ65 οὐ ΒΥ Ζϑηύίατα ἡγοῦ] οοῖηθ ἴο ΑΔΠΘὴ8 [0 ὈΓΐΠρ ἃ 

Βαϊ ἴον 60 οὐ 100 ἀγδομπιθ. ΤΠ Β᾽Π1Ρ16 ἔδοῦ νγαβ, ὑπαῦ [Π6. ΒΈΡΓΘΙΏΘ 

αγβαϊοίίοι θο]οπροᾶ το ΑἸΠθη5, ΔΠ4 οᾶ868. θοῦ] Ὀ6 οαγιϊρα {πο ὈΥ͂ 

ΔΡΡΟΔ] ἔγοτη {86 ἸΠ’ το ΘΟαΓβ. ἐν, ἔην οοηογηυὶίμ ἰο, ἀαοοογα τη ἴο. 

ὁμοίοις ἴῃ γτϑϑρθοῦ ἴο {Π6 Ρᾶγίϊθβ τὸ ὕπο δεῖ, φιλοδικεῖν δοκοῦ- 

μεν ἴβ ἴΠ6 ἀροᾶοκὶβ οἵ ἐλασσούμενοι (ὃ. ὃ 225. 6). 

9. αὐτῶν τοῖογβ ἴο {πΠ6 ῬθυΒΟηΒ, ὙΠῸ ΟΠαγσϑα {Π6 ΑΥΠΟπίδη5. ὙἸἢ 

ΟΡΡΙΓθεβίοη. πᾷ ἱπ]πβίϊοθ ἴῃ ὑποὶγ ἐγθαϊιηθηῦ οἵ {Π6 411168. τοῖς--- 

ἔχουσι ἀρροπηαᾶϑ οἢ ὀνειδίζεται. ΤῊΘ 5010]. Βα γ8. {παᾶῦ τϑίθγθηοθ 15. δα 

ἴο ἐμ Ῥουβίϑηβ αηα βου 88. διότι, τοὴψ, 707 τολαΐ γδαϑολι. 

τοῦτο ΥΟίογ5 ὉΔῸΚ ἴο ἧσσον. .. «ἔχουσι. γὰρ ἱπ {118 ῬΊ8068 μ88 ἔμγ- 

πἰβῃοα βοπιο ἀΠΠοα]Υ ἴο ἱπίουργοΐουβ, ῬΌΡΡΟ 08118 1ὑ γὰρ ἀεοϊαγαὐϊοιην 

(1,48. 8οἰϊοοῖ). ἩδδΟκ γοίουϑ 1 ἴο τοῦτο οὐκ ὀνειδίζεται 41:9 5ἴπ9 διότι; 

τδιηαθδτη ΡΘΟΌ] ΙΓ ῖβ. βοη ρηζία, οοσίἑαιοηο. τορϑίθηα βαπῦ: οὐ γὰρ αὐ- 

τοῖς ὀνειδίζεται τοῦτο - βιάζεσθαι γάρ, εἴο. (061. ΒΌΡΡ]168. {π6. 6]] 0518 

οὐκ ὀνειδίζεται, ὅτι βιάζονται - βιάζεσϑαι γάρ, οἴο., γγ ΠΙ0ἢ 1 ΦΠΪΠΚ 15 {110 

οοΥγθοῦ οχρ  αηδίίοη, ᾿παβιθ ἢ ἃ5. ἰῦ θοβῦ τηθοίβ ἔμ ἀθιηδηᾷθ. οὗ {Π6 

οοηΐοχί. προσδέονται, 56. οὗτοι, {πὸ απίοοοᾶοπῦ οὗ οἷς π᾿ ἴῃ ῬΓ6- 

οραϊηρ οἰδαβθ. 

8. ῬοΡρο οοΥΓΘΟΕ]Υ αἰβ᾽οϊηβ οἱ δὲ ἔτομὰ εἰδισμένοι, ἃπἃ ἱπίοΓρτγοίβ, 
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Αἰ] φογῸ (Βοοἱϊ ΠΟΒΕΓ]) φιρέηιυ 8ϊγυξ αϑϑιθέϊ, ΤῊΘ τι888] ἱπίογργοία οι ἴ5, 
διέ ἐλπδμ τοῖο αγῷ αοοιιδίοπιοα. Βαύ 1 {π18 ὑοῦ ἐΠ6 πιθδηΐησ, ὙΥΘ 

ΒΠΟ.]α ΒΌΡΡΟΒΘ ὑπδὺ ἄλλους, ΟΥ̓ ΒΟΙΏΘ ΟΙΘΙ ῬΈΠΟΓΑΙ ὑγογᾷ, χοῦ] μαγθ 

Ῥθθη θιῃρ]ουθᾶ ᾿ἱπϑίθδα οἵ ἡμᾶς. ἀπὸ τοῦ ἴσου, ὁπ, “εχιιαΐ γοοΐξζη, 
ΟἿν 167,78 977 ἐηπιαϊζιέψ. μὴ δοοοιηραηΐοβ οἴεσϑαι, ὈΘοδιι58 παρὰ Πὲ5 

ἃ ποραύϊνθ βθη80 (566 Ν. οἡ 1. 10. ὃ 1), δεγοπά τολαΐ (Ξ--- οἐλκογιοῖδο ἐπαη) 

ἐλέόν ἐδίη ἐ8 σῖσλέ. ΙΓ χρῆναι ΒΌΡΡΙΥ ἔγοια. {π6 τπαΐπ οἴδπβα ἐλασ- 
σωϑῆναι. 06]. οοπδίγποίβ: παρὰ τὸ οἴεσϑαι μὴ χρῆναι. γνώμῃ 

Το ἴθυ5 ἴ0 ἃ 7π6 1018] ἀθοϊβίοη, δυνάμει ἴο ῬΟΎΤΟΙ ΘΧΘΓοϊβθᾶ ἱστοβρθοίϊνο οὗ 

ἃ 1698] {τ18]. καὶ ὁπωσοῦν, δυοῖν ἦν ἐλ6 ἰδαϑέ τς ἔγνη 067 80 βἰϊσἠμέ ὦ 
ἄοστοθ. ὙΠ {Π15 τηθϑηΐηρ,, ὙΠ ἢ 15 ΘΆ5ΠΥ ἀουῖνοα ΠΌμν Π86 πο 

ΘΟΙΠΙΠΟΠ 5᾽σηϊΠοαίϊίοη οὗ {Π6 τνοῦ, ὧν ἀπ τσαρ τολαΐουο1 (οἵ. 1.14.46]] 

Δηα β'οοίί 580 νοὺθ), ὁπωσοῦν ΤηΔΥ 6 οοππροίθα στ] ἢ ἤν τι. Τί5 ρο- 

Βιζοπ αἴϊον ἢ---ἢ 15. πὸ βϑυϊουβ οὔ]θούΐοῃ. ἰοὺ {1Π|5, ἱπαβιηθοῃ 85. ἰδ 15 

ΡΙδορα θοβϑίάθ {Π6 γϑὺὉ ὑΠοβο πιθδηΐϊηρ 15 Πἰπηϊ θα ὈΥ τί. 105 Θοηπθο- 

ἰΐοπ Ὑν10}} 0Π6 τγογᾶβ ᾿πηιηθαϊ ἴον ργθοθαϊησ νοῦ μὰν Ὀθθη οχ- 

ῬύΘβοΘα ὈΥ ἢ ὁπωσοῦν, 09.) ὄπ ἀαπῃῷ οἶλο)" τρανὸ τοπαΐουοῦ. Βαυῦ τ ῆηδῦ 

ΟΥΠΟΡ ὝΥΔΥ τγὰϑ ποι ἰο οῇἴδοί {πὸ ἐπϊησ οοΙηρ]αἰπϑα οὗ ἐμ8η {π6 ὅσο 

ΙηΠ0 465 ΒΡΟΚοη οὗ ἴῃ ἡ γνώμῃ ἢ δυνάμει τῇ διὰ τὴν ἀρχήν ἢ 

σωϑῶσιν, αΥὉ τοογϑέεα. ΤῊΪΒ5 τηϑϑηΐηρ, Ὑν ΒΙΟἢ 15 που] 4016 ΒΘ 6, ΒΟΥ 8 

[ῃδὺ ΑΥΠΟΙα 15 πηϊβίακθη ἴπ [Π6 56η56, τυ αἰοἢ Π6 ἀββίσῃβ ἰο ἐλασσούμενοι 

ἴῃ ὃ 1 ΒιργΓᾶ. οὐ... «ἔχουσιν, ἐλεν 7εοἰ πὸ φγαζίέμαθ ἐλαΐ ἐΐεν αὐτὸ 

ποέ αἀεργίυο 97 ἐλα σγεαΐο ραν. ἙἘῸῚ [Π6 τιδὲ οἵ {π6 δὐύϊοϊθ τ ῖἢ 

πλέονος, οἵ, Κ΄. ὃ 240. 8. 6. στερισκόμενοι ἀΘποίθ8 {Π6 οαι86. 860 Ν, 
οη -.1: 9, ὃ 4. τοῦ ἐνδεοῦς (ΞΞ- τοῦ ἐλάσσονος), ἐλ ραγέ ἰαολίηῳ, ἴπ 

ΟΡΡοβιζΐοη ἴο ἔῃ ρᾶγύ συ βίο τοδί πο. ΕῸΓ {Π6 δι .1016, 566 {πΠ6 τϑ- 

ἔδγθποθ ΟΠ τοῦ πλέονος 5ΕΡΓᾶ. χαλεπώτερον φέρουσιν, ἐλέψ 76 

πῖοῦ ἐπα σηαπέ. 1π [Π15 οομηἰπδίϊοη, {Π6 βἰρηϊβοδίΐομ οἵ {πΠ6 δα]θο- 

{ἰνθ ργαοτηϊηδίθβ, ἃ Πα ἤθποθ ἰακο5 {πΠ6. σοηϊῆνθ. ΟἿ, ΜΈ. ὃ 568. ὅ. α. 

ἀποϑέμενοι τὸν νόμον, ριι{ἐης αϑἰά6 {6 ἴαιο-- ραγίπῃ πο τοσαγά 

ἕο ἴατιο. ἐκείνως, “ὁ {10 πιοαο." Ἰθοίδηΐ. ------ δὲ ΞξΞ γάρ. ἀντέλε- 

γον ᾿ἸΠΡ]165 πορδίϊοη, ἃπα ἤθποο 18 [Ὁ] ουγοᾶ ὈΥ ὡς οὐ “10 χρεὼν (86. 

ἐστ). 860 Ν. οὴ 1. 10.881. ΟΥ δἷδο 5. 8 280. 8: Μι. ξιὅ84. Οὔδ. 4. 

2: Κ᾿ 8.518. 9. Βρθηᾶογ {Π6 Ράββαᾶρο, ποΐ θυθη, ἐΠιον ἐΠιθηιδοῖυοβ (ϊ. 6. ἰῃς, 

ῬΘΙΒΟΠΒ ἀσστίον θα) οαη, ἄθπῃ ἐλαΐ ἐλ6 τρϑα ζ 7 ἡυιιδὲ ψίρϊα ἰο ἐδι6 δἰ γοΉ 6}. 
4, ἀδικούμενοι, τ«ολεη, ἐγοαΐοα αἰτ)ιϑέϊμ. 886. Ν. οἡ 1. 18. ὃ 6. --Ο - 

τὸ μὲν τΤοίοττίησ ἰο ἀδικούμενοι, πα τὸ δ᾽ ἴο βιαζόμενοι, ἃτΘ. οί ἐῃ6 

Βα ]οοΐβ οὗ {Π6 Ῥγοροβιοηβ ἴῃ ΒΙΟΝ ἔπ Ὺ βίϑηα, {Π6 οὔμον στογβ 

οοτηροβίησ [Π6 Ῥγραϊοδίββ. ἀπὸ τοῦ ἴσου ΒΙοοΙη, τοραγβ. 88. 8 

πραΐοι, πη ἰγαῃβὶαΐθβ, ον ὦ γοοίίηφ Γ᾽ ἐφιιαΐ }ιιϑέϊ.6. ΟΥΠΘΥ 8. ἰηίο- 

ῥγοῦ 0, }»7ὺ ἐφιιαϊὲ εοπιϊέϊοτιθ. 1 Ῥγοίου, ἃ85. {π6 τηοϑῦ παΐαγα] τηο46 οὗ 

ἰπἰογργοίβέιομ, ἴο ἔκ ἀπὸ ἴῃ {Π0 856η80 οἵ ὑπὸ (Κ. ὃ 288. 8. ὁ), ἀπ 

ἐλασ- 



8529 ΝΟΤΈΒ, [Βοοκ]. 

ἴσου 85 ἃ τηλϑο ]1π6, γ, 9η6 1070 ἐδ απ θητιαῖ, Τὰ {118 τγᾶγ, ἰδ ΒΔΡΙΊΟ- 
πΐζοα ἢ ὑπὸ τοῦ Μήδου, ὙΠΟ ἢ 15 ναγὶθα ἔοτι ἀπὸ τοῦ. [π τοβρϑοῦ 

ἴο ἴπ6 βοπεϊπηθηῦ, οοιπτηθηἰαίοῦβ οἷὔθ τηδὴν ΚΙΠαΥΘα θχϑυηρ]θ8. ΑΥἸΠΟΠΡ' 

οἴπουβ, [Π6 ὁπ αποίθα Ὀγ 606]. ἔῸπ. Ρ]αΐ. ὙΊΟ. ΤΊΠΙΟ]., 15 σΟΥῪ τηπο 
ἰπ Ροϊπῦ: οὕτως ὑπὸ λόγων μᾶλλον ἡ πράξεων πονηρῶν ἀνιᾶσϑαι πεφύ- 

κασιν οἱ πολλοί χαλεπώτερον γὰρ ὕβριν ἡ βλάβην φέρουσι. ὅ'80. 4180 
οὐδεὶς γὰρ ὀργίζεται τοῖς πολὺ ὑπὲρ αὑτὸν τῇ δυνάμει, Ατϊδίοῦ. ΒΠοί. 1. 

11, οἰϊοα ὈῪ Αὐπο]ά. 
δ. γοῦν ἰπ τοᾶποο8 ἃΠ ΘΧΔΙΏΡ]86 ΘΟΠΗΡΙΠΔίουΎ οὐὗἨ [Π6 8ββθυθοη 7πιδῦ 

πηδᾶθ. πάσχοντες ἠνείχοντο, ἔδογψ ὁπ) 66, δι )γῖπ. Ὁ. ὃ 225. 8. 
εἰκότως, α8 πυϊφἠέ 6 οαρεοίοα, πιαξι'αἰῳ θποιισῆ. ΤῊΘ ποχῦ οἰδῦβθ 

ΠΠπβίγαϊοβ 0π15, πᾷ 15 ὉΠπογοίουθ ἱπίγοαποθα ὈΥ γάρ. τὸ" παρόν, ἐδ 

»γοϑοπέ, ἱ. 6. μοῖρ Ῥγοβθηῦ 1οῦ. ΚΠΡΡΙΥ δοκεῖ ἔλοιη {Π6 ῬΓΘοΘαϊηρ Θ0Π- 
ἰοχί. ΒΙοοτηῦ, ἈΡΌΥ ΤΘΠΊΔυκ5. Οἢ {Π6 ΤηΪΒΟΡΎ οὗἨ ἔΠπο86 ὙΠῸ ᾿ἴνο πΠΩ͂ΘΡ ἃ 

ϑυβίοιῃ. οἵ τιποψηαΐ οοη 7ϑαθγαὐΐοη, Ομ Θαῖθα ἃ5. ΤΠ6Υ οὗϊοθπ ἃτθ ὈΥ 1Π6 
βῃδᾶον οὗ Πουῦγ, ὙγΒ116 {Π|0 Βα Ὀβίδποθ θυϑι Θ᾽ ἀθ5 ὉΠ ὶν σ 850. 

6. γὲ ἴῃ ὑμεῖς γ᾽ δἶνοθ8 Θμρ ἢ 515 ἴο {Π6 ῬΡΥΌΠοΟιη, ἃ8 ὉΠΟυσ 1ῦ Ὑγο1Ὁ 

ΒΡΟΙΚΘα ἴῃ 8 οἰθυαίθα ἴομθ οὗ σοΐθθ, οἱ' νυ ὑθη ἴῃ ἰξα]ῖοβ, 5. ὃ 68. π. 

8. οὖν ἰ5 ΠΟΙ ἃ Ῥαυϊο]6 οἵ γρίουθ ποθ, αϑ ἐο ἐλὲβ ἡνα έογ.. 

λόντες. ὙΠ Κ'0Π0]. 8445 προμαντεύεται " καθεῖλον γὰρ αὐτῶν τὰ τείχη 

οἱ Λακεδαιμόνιοι. ἡμέτερον δέος, ψΨΟΊ 76α7" 47 τιδ. ὅ86 Ν' οἡ αἵ γε 

ὑμέτεραι ἐλπίδες, 1. 69. ὃ ὅ. οἷα καὶ τότε---ὁμοῖα καὶ νῦν, ϑιιοἷν, αϑ8 

ἐλογη.--ποῖῦ αἴϑδο. ΤῊ καὶ ὈΘίοΓΘ τότε 5668 ἴο οοηηθοῦ ΤΠΟΓῸ ΟἸΟΒΘΙ͂Υ, 
Ῥαΐ 15 ππβαβοθρεϊ 016 οὔ ἐγαπϑιδύϊοη ᾿πίο ἘΠ] 5}. ἡγησάμενοι, τρλ6η, 

(66 Ν. οἡ 1. 18. ὃ 6) γοῖν λα ἐλ Ἰοαᾶ, ἀρθῇ π65 τότε.. ὑπεδείξατε, 

οι σαν ἐπιαϊοαϊίοηϑ αγ,. ΤΗΪΒ γοϑᾶϊπρ, δἀορίθα ΟΥ̓ 41} ἔμ σϑοθῃῦ οοιη- 

χηρηζαίοῦβ [ῸΓ ἀπεδείξατε, σἷγε8. ἃ Ὀθίΐου 56η86, Βἴη66, 85 ΑΥΠΟΪᾶ το- 

γηᾶγ 8, (Π6 ΤΔοθαεοιηοπΐδπβ μα ποῦ ἔᾺΠῪ τηϑηϊξοβίθα (ἀπέδειξαν) {πο ἷ: 
ὑγγαηπηϊοδὶ βρισὶς, Ὀὰῦ μα 5ῃονγη ΒΥΠρύο 5. (ὑπέδειξαν) οὗ 10, ἀπτίηρ 

{π6 οοτημηδηᾷ οἵ Ῥδαβδηΐβ8. ὁμοῖα---γνώσεσϑε Ξ-- ὁμοίαις γνώμαις 

χρήσεσϑε. καϑ᾽, αἀπιοηρϑέ. τοῖς ἄλλοις ((͵Θ66Κ8) Ἰἰτηϊ5. ἄμικτα, 
τ 0} δα]οοίάνθ ΤΌΓΟΪΌΙΥ ΘΧΡΓΘΒ565 [16 πΙΠΒΟΟΪΔ] (ΟἹ 88. ΒΙΟοτΐ. 58 8, 

[86 Δη{1-50οΪ41) βρί εἰῦ οὐ π6 Τιδοραφιηοπίδη ἰηϑυϊξαοπβ, ἴῃ ῬΘΡΡηἰ {πη ρ; 

ΠΟ ἰοτοῖσΠοτΒ ἴο Γ᾽ 46 διποπρ ἴπθπι, 8Π4 ἴῃ ϑαορίϊηρ; οαβίομηβ, ἀπίαπο, 

ΔΗ ἴῃ ΤΠΔΠΥ͂ Τοβρθοῖβ ααϊΐθ οἴδβηβῖνο ἴο {π0 ποὶσηθοσίηρ βίαϊθβ. ΟἿ. 

ΜΉ]. ον. 11. Ρ. 194. ἐξιών, 50. ἐς πόλεμον. ΤῊΘ ΤποῦῸ βΈΠΟΓΑΙ 
Β6η86 οὗ σοίϊπρ ἰπΐο ΤὈΓΟῖρτι ραγβ. Πα. ὈΌΒΙΠΘΒ5. ΟὗἨ ΔΠΥ Βογΐ, 18. ΡΥ ΒΔΡ8 

{π|6 ὑστιθ 0Π6. οἷς --- ἐκείνοις οἷς, οἵ ὙΒΙΟὴ [Π6 απίροραρηΐ ἀθρθηαᾶβ 
οἢ. νομίζει τ-- χρῆσϑαι νομίζει (Κα. ὃ ὅδ. 4. Ν. 11), 5. ἐπ ἐλ6 λαδὲέ ο΄ 

φιϑῖησ. ΟἿ, 5615 Κύμη. ὃ 691. Οὖδ.; Κ΄. 8 28. 1. (2). ἡ ἄλλη 

Ἕλλας, ἐλο τοδί 9 ΟὐὙδδοο. 

καϑε- 



πὰρ ΩΧΧΥΠΙ] ΧΚΟΤΈΕΒ. 823 

ΘΟἸΑΡΤΕΞΒ ΤΧΧΥΠΙΙ. 

ΓῊΘ Ι,δορθᾶτ: πη πίβπϑ ὅτ οχοτίθα, ἤπα}}ν, ποῖ ἴο δησασο ργθοὶ ρ  [ΟἸΒΙΥ ἴπ Ὑγ8Γ, Οἢ {πὸ ΟΠΆΓΤΟΒ 

Ῥτοπρμξ ΌΥ ΟἴΠο.5. αϑαϊπβὲ ἔπ ΑΥΠΟΠΙΆΠ5 (ξ 1), ἀπ δγθ δαπηοηβῃθᾶ οὔ ἔπ πποογίδὶ πὲν 

Απἃ ἔμ οϑ] απ {165 οὗὁἨἁ τγὰγ (8 3), ἴπ τυ ἰοι τηθ πη ΟΥΈΘ ἢ Εἰ Π165 Θησαρθ {Π ΟΌ Ἢ ΕΠ ΘΒ] ν, 8 πα ἅγθ 

ΟΠΙΥ Ὀτουσηῦ ἴο ΤΘΆβῸη ὈΥ͂ Β0πὶ0 ΘΔ] τηἰΥ (8. 8); ἀπ ἴπ ΘΟποΙ αδῖοῃ, {ΠΟΥ ΔΓΘ ΒΟΙΘΙΠΠΗΙΥ͂ 

οδαγσοθα ποΐ ἰο νἱοϊαίθ ἴῃ ἐγοδέγ, θαξ ἴο Βαϊ ἰη6 αἰ ΠΈΛΟΠΙ 68 ἴο ἃ ἡπά ἴοἷ8} ἱπνοϑε βϑίίοη, 

8Π 8. τοπηϊπαθα, ἐπδὺ 1 1ΠῸῪ τοϑοτῦ ἴο ἈΓΠΊΒ, ἴπ 6 ΑἸ ΠΙΘὨἾΔΠΒ. ὙὙ1}]} ΓΘΡΘῚ {Π| 6 γ δὐΐα 8 τυ Π 

186 πἰτηοβῦ ΥἱβῸῦ ἃ πα τεβο οι (ὃ 4). 

1. βραδέως---βραχέων. ὙΠΘΙΘ ἴ8Β ΠΟΙΡΘ ἃ 511511}0ὺ ῬΔΡΟΠΟΙΊΔΒΪ8 τες ὅ6- 
ἐἰδογαίο Ἰοης ((. 6. οοῖπθ [ο πὸ Παβῦν ἀθοϊβίο πῃ) δέποθ ψοῖν αγ ποῦ ἀοὔὃ- 

ὁγαϊίπσ (Θο. βουλευόμενοι ἔτοιη βουλεύεσϑε) αδοιιέ 8λογέ ηναΐέεγ8 (1. 6. 

πηϑίζουϑ οὗ {ὐἸ ἢϊηρ ἱπηρογίαποθ). οὐ ὈΘΙοπσΒ ἰο {Π6 οἸηἰ [64 ῬΑΡ ΟἿ Ρ]6, 

8 Πα ΠΘΠΟΘ 15 ΡΙδοθα Ὀοίογθ περί. ἀλλοτρίαις τοῖογβ ἴο {π6 ΟοΥἹη Πϊ- 
88. τὸν παράλογον, ἐΐι6 τἰγιοογἑαϊπέψ. ΤΗ5 σγογα Πἰύθγα!]ν βἰρπὶ- 

ἢδ5 ἐλαέ υρλϊοῖ, 5 δεγοπ σαἸοιαΐίοτι, ἀμ ἰβ μθΡΘ ΔΡρ]ϊοα ὕο 1ῃ6 ᾿ἰββϑθ 

οἵ ἐπ νγᾶσ, γν ΒΙΟἢ. νγὰ5 Θι ΠΟ ΠΕΠΥ ᾿π γον Θα ἴῃ ἀΠΟΘΡ ΑΙ ΠΕΥ. 

9. μηκυνόμενος.... -περιίστασϑαι, 707. τοῇόην ργοΐγαοίεα, ἐέ πἰϑιια 

(φιλεῖ, ἐ8. τροπ) ὀγἕηγϑ πιοϑὲ ἐδηῖπῃβ ἰο ἀθροπα προτὶ οἤαηθθ; ΟΥ̓ 88 

ΑΥὐ ΠΟΙ ἱπέογργοίβ, ὀγῖηϑ ἔπ, ἐδ ὁπ ἰο παξαγά --ς ὁπ8 ὃψ ὑγησίηᾳ ἰο 

λαξαγᾶ. Μοβὺ οὗ {π6 οομημηθηΐαίουβ Θχρ]αὶπ τύχας, 88 τοίου τϊηρ ἴο 
πποργίαϊπ ον θηΐβ ὑγΒΙοἢ ἅτ δᾶνογβο Βαῦ 1ὑ 18 Ὀθίζοι (0 8 Κ6 ἴῦ ἴπ 8 

ΤΠΟΓ6 ὉΠ] 64 Β6η56, 85 ΓΟΟΥΤΙ Πρ ἰο ουππο οἰπον σοοᾶ οὐ Ὀ8, δηᾶ 

οομ ϊπαΐπρ [Π6 ἰάθα ΘΧρυΘββθα ἴῃ τὸν παράλογον. ΤῺΘ 5Βοῃηίϊπηθηΐ ἰ8, 

ἐπαῦ ἴπ ἃ Ἰοπρ- ΟΠ ἰΠπΘα ὙΥ8 1, ΠῸ ΟΠ6 18 850 [Ἀγ-ϑρ θα 85 ἴο θ6 8016 ἴο 

866 ΠΟῪ {ππρ8 ὙὙΠῚ ἰαῖκθ Ῥ]δοθ, οὐ ΥΠδὺ Ὑ}11 ὍΘ. {Π6 ἰββιθ οὔ {Π6 Θοη- 

ἰοϑέ. ΤῊ ἰβ ὑσιιθ οὗ 811] ὑυδγβ, 8η4 ἃ τηοϑῦ θαυ] τρα]!ζαύϊοπ αἸ4 10 

μάν ἴῃ {π6 Ἰοπσ ἃπᾷ ἀοβοϊαἰϊπρ οοπξοβῦ, ὑυ Β]Ὸ ἢ 15 {Π6 βαθήθοῦ οὐ {15 

ΠΙβίουυ. ὧν, ἷ. 6. τύχων. ἀπέχομεν Τοΐο᾽85 ἕο ὈΟΐΒ {π6 ΑὐΠ6- 
πἰδη5 ἃπᾶ Τιποθατφτηοηΐαπβ. ὙΤΉΟ056 βύδίθβ Ὑγ6 ΓΘ Θ]ΠΔ}Υ τιπονθα ΤΡΌΤῚ 

[Π6 οἰθνυδίϊοη οἵ' ρεοβύγαίϊοη οὗ Ρουθ Γ, ὙΠΟ Ἡπηρ ΠΡΟΠ {Π6 πποθυξϑὶῃ 

ἴδθθ οἵ {Π6 ὑγᾶγ. ἐν ἀδήχῳ κινδυνεύεται, 8 θα!ροϑοο, ἐο φγϑαΐ αἰγυ- 

ἐογἑαϊπέψ ; ΠΐογΑΠΥ, ὦ ρον ρα ἐπ, ἐλι6 αν. 

8. τῶν ἔργων---ἔχονται (πα πη). ὃ. ὃ. 192. 1. Βίθρρῃ. βαρρ]ο5 

τῶν λόγων ἃἴϊοΥ᾽, πρότερον. Βαῦ ρΘΓΉΔΡ5 (15 18 ΠΠΗΘΟΟΒΒΘΑΙΎ, 858. ἰὗ ϑυΐ- 

ἄοΠΕΥ βίδηβ ορροβϑᾶ ἴο ὕστερον, ἃ Πα ΤηΔΥ ὑμογθίοσθ θ6 ἰβθη 805ο- 
Ταίοὶν. ἃ τοίουβ ἴο ἔργων. κακοπαϑοῦντες ἀοποίο8. {1Π10 (866 
Ν. οπ 1. 18. ὃ θ), ἀπ οοῃίαϊπβ {Π6 ργοΐαϑίβ οὔ τῶν λόγων ἅπτονται, ἐδιδν 

δείαξε ἐξδηιδοῖθεβ ἔο σοτιη8618 (Πἰΐογ]]}γ, ἕο τη 07.418). ἘῸΓ {Π6 ρϑηϊνο, οἵ. 

5. 8 192.1. Τῆθ νι οἵ 8865 ἴῃ συ [Π6 Αὐῦϊοβ δι ρ] ου θᾶ ἅπτω, 



894 ΝΟΊΤΒΕΒ. [Βοοκ 1. 

ΘΒΡΘΟΐΠν ἵπ {Π|6 πιϊ 4416 γοΐθθ, ΤΔῪ 0 560η ἴπ δ᾽πηοδὺ ΔΠΥ βοοᾶ Ἰοχὶ- 
οοη. ἤδη ὈΘΙοΠ. 5 ἰο κακοπαδϑοῦντες. 

4. ἐν... «αὐτοί, «οἦο (566. Ν. οῃ 1. 8. ὃ 1) αγὸ ποΐ ψοῖ οτιγϑοῖυοβ ἴγν 

διιοἦν αν 67.707, ἃ8 ἴο Θησᾷρθ ἴῃ Ὑγ81 υυἱΠοὰῦὺ ἄπο ἀρ] ον αἰΐοη. 80. 1}6 

Ξ6Π0]. Θχρ]δίηβ ἁμαρτίᾳ ὈΥ͂ τῇ προλεχϑείσῃ ἀβουλίᾳ τοῦ πολέμου. 
ὁρῶντες, 80. ἐν τοιαύτῃ ἁμαρτίᾳ ὄντας. ἕως, τολῖζο. 

ὧν ἐδ ροιοθ} 9, ἀορογαϊηρ ονν ἐλι6 «τοὐϊΐ, 15 ἴῃ {π6 ργθαϊοαδίο. λύειν 

ἀΘροπαβ. οἢ λέγομεν ὑμῖν. ΤΟΥ͂Θ 8 ἃ ΡΟΪΔ οἡ λύειν---λύεσϑαι, 110 

Του ον Ὀοΐηρ 8 Κοη ἴπ {Π6 560η86 οἵ ο ὑγεαΐ; υἱοϊαΐο, ἴῃ 6. Ἰαίίον, ἐο δ6 

ἐογηυϊαΐοα,͵ αὐἀ)ιιϑίοα, Οἵ. Χοη. Απαρ. 1Π. 1, ὃ 21. κατὰ τὴν 
ξυνϑήκην, αὐοογαϊζηρ ἐο οοηραοΐ ΞξΞ ἴηι ἐοη ογηυϊέμ τοὐέδ, 6 ἐδγηι8 97) ἐδι6 
ὑγοαΐψ. ““Ἐϊθπῖμι ἴῃ ΤΟ θυ θ85. ὑ]ΟΘμΠμ ]ΠΡι5. (1. 11δ. ὃ 1) βουϊρύπηι 

Θιδῦ, ὅπλα μὴ ἐπιφέρειν, ἢν δίκας ϑέλωσι διδόναι, 11. 18. ὃ 2.) Ῥορρο. 
ἤ, ΟἹ οὐδογηοΐδα. Θεοὺς τοὺς ὁρκίους. ὥθρο Ν. οἡ 1. 171. δ. ΤὴΘ 

οδὔῃβ μου το ΓΤ α ὕο, σσοῦο {ποβὸ τυ Ὑν ΠΙῸἢ {π6 θαυ τνὰϑ τϑυ! Πρ. 

ἄρχοντας (80. ὑμᾶς) [Ὁ]ΠΠ}Ονγ 8. ἀμύνεσϑαι. ταύτῃ... «ὑφηγῆ σϑε; 
ἐλι6 τοαν ὅν τολτοῦ, ψοῖ, ηιαμ ἰοας τἰ8 --- ἀαὐοογαϊης ἰο ἐδ6 οπαηιρῖθ τοἸοῆ, 

ψοῖν ἡλαν δ8θὲ “ι8, ““ὑφηγῆσϑε Ἰάοιη απο προηγῆσϑε." Ἃο6]. “ΤΠΘΥ 

Ὀοΐἢ ΘΧΡΡΟΒ5. {Π|6 Β8Π|6 1468, Ὀπὺ ποῦ Θχδοῦν {Π6 βᾶτηρ ρϑιῦ οὗ ἴδ : προ- 

ηγεῖσϑαι ΘΧΡΤΌΒ565 {Π10 ῬΓΘοΘάθπορ, ὑφηγεῖσϑαι [Ππ6 ΠΘΆΓΠ055 οἵ [Π68 Ἰθδᾶ- 

ΘΙ..." ΑΥΠΟΪᾶ. ; 

» , 

αὐϑαίρετος, 

ΘΗ ΑΡΤΈ , ΤΟ ΧΤΧ. 

Ἡδνὶπρ Ποατα {16 ΒΡΟΘΟ65 Ο. ΒΟ εἰᾶοα, {Πη6 Τιλ θα πηοπ 5 ἀοἸ  Ὀογαὶο Ὺ ἐμποσ βοῖν 65. οα 

ἴδ Ργοβθπῦ βίαϊο οἵ {πη .5 (5 1); [8:6 Τ]ΔΊΟΥῚ ΤΥ ΤῸ [ῸΓ ᾿πηγη ρα ϊαΐθ ὑνασ, νυ θη Ατολἀδππιι5 

Ὁ οἷν Κίπρ Δα ἄτοβϑθϑ ὑπο τὴ ἱπ ΟΡΡοβί [ἴοὴ ἴο Β1 0. ῬΓΟΟΙ ΡΟ ΠΙΘΆΒΕΓ68 (ὃ 2). 

1. τῶν ᾿Αϑηναίων ἀοροη 8 οὴ. ἤκουσαν (ἕ΄. ὃ 192), Δα ποῦ ἃ8. ΒΟ0ΠῚ0 

ὑΒῖηὶς οα ἃ ἔλεξαν (ΞΞ τοὺς λύγου-). μεταστησάμενοι πάντας, Παυ- 

ἕηᾳ ἐατιϑο( αἰΐ (1. 6. ῬούΠ ΠΡ Δ]1165 Δη 4 τη6 ΔΙΠΘΠΐδΠ8) ἐο εοὐέμα»αιο. 
5. ὃ 209. 2. Οἱ, Χοη. Αμδῦ. 11. ὃ. ὃ 8. 
ἐλιοηιϑοῖυο8. 

ὦ. ἐπὶ... «ἔφερον, ἐλ6 ορζγυϊογιδ ὑγποϊἑο ἰο ὑδ6 ϑώηια ροῖπέ. ΤῊς 
ΤπΘίΡ ΠΟΥ 8 Τα κθη. ΠΡῸΠῚ τΟΔ 8. Τηθϑῦϊηρ ἴῃ ἃ ΘΟΙΠΠΟΥ. ΘΘΗ ΓΟ. 

ἀδικεῖν... - «τάχει ΘΧΡΙΔΙΠΒ8. τὸ αὐτό. πολεμητέα εἶναι, ἐλιον ϑἠιοιίω σσ 
ο τρα»}. 8.866 Ν, ὁῃ περιτητέα, 1. 72. ὃ 1. ᾿Αρχίδαμος. Αὐτό ἄδηηιβ 

11. βΒποοροᾶρα ἢ18 συα πα Ποῦ (Α. ο. 409), Π5 ΤἈ0Πον Ζουχιααπλι5 μανίηρ 
αἰοᾶ βοιὴρ {ἰπ6 Ῥγονίοιβ Δ ὑγιοῦ θα ἡπαϊοϊοιιβ. οϑυϊμιαίο οἵ 8 
ΤΏΟΓΪ ἡγογ ἢ, πα {110 Ομ ποῦ ΒΘ ἴ005 ὙΥ Π]0 ἢ 0 ΤΘΠαθυοα ἴο 1}}8 βύαίο,. 

κατὰ σφᾶς αὐτούς, αἩϊΟ) 
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τηΔῪ Ὀ6 ἴὈππᾷ ἴῃ ΚΠ} Ποῦ. αν, ἀπᾶ Βουι. Βίορ. δμηα Μυύ}Ο]. 1. Ρ. 
207. Τῇρ Ῥβίορομππθβίδη τᾶν Ὁ Ὁπ6 ἢγβὺ ἴθῃ ὑθ8 18, 156. ΤΡΘα ΘΠ 
ΟΔ]Π]6 4. ὑπ ΔΡΟΒΙ ἀδηλδη πγδι.. δοκῶν εἶναι 4068 ποῦ ἸΏΡΙΥ ἀουθίύ, 

θαύ {πᾶῦ τ ΠΙῸ ἢ. πγὰβ ἃ ᾿πϑύϊοι οἵ σϑπογ] τϑραΐθρ. 

ΟΗΠΑΡΤΕΗΝ ΤΧΧΧ. ΤΧΧΧΥ. 

Τη6. ΒΡθθοῖ οἵ Κιπρ' ΑὐοΒ ἀδτητβ, ΘΟ ΡΥ ἰβθα ἰπ ἔΠ686 ομαρίθυβ, μα5 ἴοι" 108 
τηϑῖπη ΟὈ]οοί, [6 Ῥοβύροποπιθηῦ οἵ ΒοΒΌ]Π 0165 ὉΠῸ1] πορούϊαὐοη μ85 Ῥθθη {166, 
84 {ΠῸ6 ΤιαορεθτηοΠΙ η8. Πᾶνα ἱπουθαβθα {Π6 11 ΤΟΒΟΌΟΘθ, ΗΘ ὌΓΡΡΘΒ [Π6 

τ θα] ἢ, {Π6. ΕἰσῊ βίαϊθ οὗ ρυθρανίϊομ ἴῸ Ὁ νγαν, ἃηα {π6 Πᾶνα] βαρ θιηδοΥ οὗ 
{π6 ΑἸΠΘπἰ η5, ἃ5 ἃ ΤΘΆΒ0η ΠΥ, τυ! {Π|1 ῬΓοβοηῦ γθβοιγοθβ, π6 Τιαοραθτηο- 

πΐθ 5. ΘΟυ] 4 ποῦ Πορ6 ἴο θ6 νἱοίου!ουβ (μα ρ5. 80, 81). Ηδθ ἄοθβ ποῦ ὀρροβθ 

{π6 τᾶν, 1 1πΠ6 Αὐἰμοπίδηβ γοίπβα ἕο 1ἰβδίθπ ἰο {πὶ} ἰουτηβ, θαῦ δάνίβοβ {πα 

{πον Βῃοῦ]α ἢνβῦ βοῦ τ} ΠῚ ΘΔ] τὴ]ν ἃπα τυ ἢντηποβ8 {Π 61} στοῦ παβ οἵ δοτὰ- 

Ῥ]αἰπί, αὖ ἘΠ Βα πη6. {1π|6 τη κίηρ᾽ 811} ῬΓΘΡΆΓΑΓΟΠΒ [ῸΤ τγ8} (Παρ. 82). δ 

Θασ 08 ἢ15 ΔῈ ΔἸ ΓΟΥ5Β ἀσαϊπβῦ γον αἴ πο {1118 Δα ν᾽0 6. 8 Ῥ Β]] ΠΙ ΠΊΟΤΙΆ, οἵ᾽ Βοἰπρ' 

1 Ππθπορᾶ ὈΥ [Π6 ομαισθβ οἵ [ρα] Πθ88. ἀπ αἰἸ]αθουπθ88. ΒΟ ΤΠΔΥ 6 

Ῥρουρσηῦ ἀρϊηβῦ {6 πὴ, ἴον" ἴο 510} ἃ υγῖβ8 δηα 46] θυ αΐθ ΡΟ] {πὸ Ταιοθάε- 
ΤΠ Δ Π8 μοᾷ Ῥβδθὰ ἱπάοθιοα ἴον ἐποῖν ΘΊΟΙῪ ἃπα ἱπάθροπάθποθ (ΟΠ 808. 82, 83). 

Τπ δομο] πβίοη, ἢ 8 τ} 068 ἔΠθῖη ποῦ ἴο ΒαΖανα {Π| 611 Ἰπβυ! το π8 ὈΥ ἃ Ῥρυθοϊρίζουιϑ 

ἀθοϊαναίϊοη οἵ υγαν, νι ῖο ιν τητιβῦ οοβῦ ΤΠ ΠΥ ᾿γϑϑ, ΤΠ. ΠΟΘ ἢ ὑγθαβασθ, Πα τη ἢ 

᾿οπον, θὰ ἴο Βα θυη1 {Ππ6 τηδίίθι, ἃ5. 1π6 Αἰ ΘΠ δ πΠ8 ῬΓΟΐΘ55. {Π| 61} ὙΠ] 685 
ἴο ἀο, ἴο ἃ }π6]1ο14] Ἰην οβεϊσαίοη (Παρ. 85). ΤῊ ΒΡΘΘΟΙ 15 στᾶγο, ἀϊσαϊῆοά, 

ΤᾺ]] οἵ βοιιηα τυ Βα οη Πα δα θθῃηδη- "6 σίθυγβ, δη ἃ ὑγου ΠΥ οἵ [Π6 τι γ ΠῸ 

Ῥιοποπηοροα ἴ{, ἃπα [Π6 οοοαβίοη ΒΙΘῈ. ο4]]6α 1ὖ ἔου ἘΠ. 

ΟΗΠΑΡΤΕΒ τΧΧΧ. 

ΤΊΘ ΞΡΟΑΚΘΥ ΘΟΙΠ ΠΊΘΠΟΟΒ ὙΠ ἃ πηοᾶοβῦ σϑίθσοποο ἴο Ἠΐβ5 τ ατν ΧΡ σίοποο, απα {πὲ οὗ 

Τ]Δ ΠΥ ἀγου πα Πΐπη, γΠῖοἢ τοηἀογοᾶ ἔπτη ἔγθο ἔγοπι {Π|6 ἀθϑῖσγο οὗ ννὰγ δητοσία πϑα ὃν [Π6 

Ἰποχρουϊθησοα (δ 1); 85 ἴο 18:6 ὙΥᾺΓ ἴῃ τοβρθοῦ ἴο νυ βῖο ἢ {πον ὑσογΘ ΘΟΠΒα ἴπρ, ᾿δ του] θ6 

ὙΨΟΥ͂ πποιηθηίοιβ (ὃ 2), [ὉΓ ἀραῖϊηδῦ {πὸ ῬΟΙΟΡΟΠ ΠΘβΙΆ 8. ὙγᾺΓ οου] ἃ 6 τναρϑθα ὁπ. Θά π8] 

ἴρυτηβ, ἀπᾶ ὙἸΓἢ αἰβραίοῃ, πὶ Βῃο] ἃ ποῖ ΠΙΉΕΠΥ θ6. ἀοοϊαγοα ασαΐηβῦ ἃ ῬΡΘΟΡΪΘ οὗἩ βι ἢ 

ῬΟΥΤΘΓ, ΓΟΒΟΌΓΟΘΒ, ἈΠ ΠΑΡΆΪ ΘΧΡΟΓίοΠοΘ 88 ἴπΠ6 ΑἸ ΒΟ πἰΆΠΒ (8 8), ΒΡ οἰ ΑΠΥ 88 ἴΠ6 Ιδοοᾶτο- 

τηοπἶϑ8 ἴῃ ὙΥ ΘΔ] Δ Πα ΤδΓ Εἴ 6 ΓΟΒΟΌΓΟΘΒ ὙΓΘΓΘ 80 ΤΠ 0} ἰηΐδσίου (8 4). 

1. πολλῶν ἤδη πολέμων. ΑΤΟΙΒΙ ἀΔΠ.μ5 τητιϑύ παν ὈΘΘη αὖ {{|8 {Ππὴ9 

ααϊίο Δῃ 014 τηδῃ, ἃ5 Π6 18 βι ρροξοᾷ ἰὸ βᾶγρ αἰοᾶ ἴῃ {16 ΠΗ γραῦν οἵ 
1ὅ 
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ἐμ τγαγ, ἴπ 1Π6 ἔου γ-ϑθοομπα γϑϑι οὗὨ Ἠΐβ τ ῖβῃ (560 Ν', οἡ 1Π|. 89. ὃ 1). 
τούς, 50. ἐμπείρους ἔτοτι {Π6 Ῥτθοθαϊπρ' οοπίοσχί. μήτε---ἐπιϑυ- 

μῆσαι---μήτε---“νομίσαντα. ὙΤῊΘ Θἤϑηρθ ἰοὸ Π6 ῬΡΈΪΟΙΡΙ] οοπβίγτιοίϊοη 
ἰβ βοιηθυγμαὺ μαυβῃ. ΟἿ, Μι. ὃ 897. 8. Βοίῃ οἴδαβοθ ἀθποίθ {πὸ πᾶ οὐ 

ἴδοι οὔ [ῃ6 5Κ11 δηᾷ βχυρϑγίθπορ, υβῖο [Π6 ΒΡΘΆΚΘΡ οἰδίτηβ [Ὁ Ηἰτηβο 
δΔη ΤΠΔηΥ οὗἉ Πἰ5 δι ἸΓΟΓ8. 

ῷ. τόνδε, 50. τὸν πόλεμον. οὐκ---ἐλάχιστον 15 ἃ Ἰἰζοΐο5 Ὁ σγεαΐ- 
68, ηιοϑέ ηιοηιθηυέοιιβ, ΤῊΘ ὅ3'6}Π0]. τοῖϑυβ ἐλάχιστον ἴο {{πη6, Ὀπύ {Ππϑ, 
5. ΒΙοοιηδ, Το π Δ Κβ, 15. ἡπᾶσϊησ ὈΥ {Π6 ονθηῦ. ἀσομϊδπηιβ πρὶ ῦ 

ΘαϑΙν ργθάϊοῦ ἐμ βθυθυῖν οἵ {Π6 βίττιρρ!θ Ὀθύνγθθη ὕνγο 500} βἰδίθβ ἃ5 
ϑραγία δπᾷ Αἰμοπβ, ἀπ γοῦ 6 ῬΓΟΪΟΌΠαΙΥ Ἰρποταπῦ οὔ ἴπΠ6 Ἰοπρίῃ οὗ 

{ἰτηρ, 'π τυ ΐοῃ Ὁ νου] ὍΘ. ΔΓ θα οη. εἴ τις---ἐκλογίζοιτο --: εἰ 
ἐκλογίζοισϑε. ὅ0. τῦϑ ἔγθαπ  ΠΌΠΥ πι86 976, 80,16 ΟΉ6, οἷο. ἴθ [Π6 ῬΘΙΒΟΠΔ] 

Ῥγόποῦπβ. ΟΝ, 5. 8 1606. Β; Με. ὃ 487. 8; Κ. 8 808. Ν᾿. 6. 

8. γὰρ ἱπίγοάπορβ 8η θχρ]ϑηδίϊοηῃ οὗ οὐκ ἐλάχιστον. καὶ Ὀδΐοτθ 
ἀστυγείτονας ἰΒ ΘροΧοροίϊοδ], εϑρεοίαϊῳ, ουθη. ῬΟΡΡΟ τοΐουβ ἀστυγεί- 

τονας ἴο {πΠ60 Ατοίνθβθ, 8Δπ4 βοὴ οἵ {πὸ Ασοδαϊδηβ τ} γΠοσι [Π|6 

Τιδορᾶφιηοηΐδπβ γερο ἔγθαπθηῦ ἃ πα Ὀ]ΟΟΑΥ͂ ὑγ81Ὲ. παρόμοιος, 4 
ἐἢ.6 βδαηιθ αεβογρέζογι, '. 6. τ] Ἰαγν ταῦμου {π8π πᾶνα]. 50. ΑΤποΪά 

ΘΧραἰπϑ τ ἢ {π6 ὅθ ῃ01. ΤΙᾶοῦ ἰακο8 ἀλκὴ ἴπ ὕπ6 βθη80 οὗ ἐρωή, ΟΓ. 
ἐπ στουπᾶ {παῦ {Π6 σΟΙΏΤηΟΠ. ΘΧρΙαπαύϊοπ (οὖγδ8, δέγθηί ἢ.) οΟμΠ]οΐβ 

Ὑνἢ ἐπ Ῥορὶ ποίησ οὗ {πὸ ποχῦ ομβδρίου, ὑγΠΘΓΘ ΒΌΡΘΥΙΟΓ ΟΥ̓ ἴῃ ΒΘ ηρῚῃ 

Δ ΠΌΙΏΡΘΙΒ ΟΥ̓ΟΥ {πΠ6 ΑΥὐΠΘπίδη5 15 οἰαϊπιθά. Βυΐ 1 παρόμοιος τοῖογ5 
ἴο {πο ζὐημα ταῦμον ὑπᾶπ {πὸ α΄60766 977 ροιοθν, {πα΄ ΟὈ]θούϊομ νν1}} θ6 οἵ 

ΠΟ ἴΌΓΟΘ. οἷόν τε τοῖουβ ἰο ἐλϑεῖν, ἀηα 15 ὙΠογοοτο πὶ {Π6 πϑαΐοι. 

ΤΑΐζου αν, ἕο ργοοοθᾶ ἀφαϊγηϑὲ φαοῖ οὁπ6 18 ροξδείθϊθ. θη βρόκοη οὗ 

ῬΟΙΒΟΏΒ, οἷός τε ΤΏ68}8 αὖ6. ἐφ᾽ ἕκαστα. ὉῸΚ. ΒΌΡΡΙ168 τὰ χωρία 
να 0Π6 500]. ἑκὰς ῬΟΙΟΡΟΠΠΟΒΕΒ, ἰδίῳ καὶ δημοσίῳ, ρ᾽»- 

ναΐο απᾶ ριιΐϑῖϊο. Νοίϊοο {Π0 αἰδυϊποΐπθϑβ ἀπ θη ρ μα 5815 σῖνοπ [0 {86 

ΠΟᾺΠ5 ἴῃ {π15 βδοπΐθηοο ὈΥ ὑπ6 Τγθαποηῦ τι56 οὗ [89 σοπ] αποίίοη. 

γε χωρίῳ, αὐ ἰεφαϑέ ἐπ, ἀπ! οπ6 ρίαθο. Αἴμθηβ, ἴπ {π6 Ποίρθῦ οὗ ἢν 

Ῥγοβρουϊῦυ, οοπίαϊ πο αὖ Ἰοαϑύ 200,000 ἱπῃδὈϊϑηΐ5. ΟἿ Τιϑακοβ ΑΥθθπα, 
1. ν. 440; Αρρϑμᾶϊχ ΧΧΠΙ. φόρου ὑποτελεῖς. ὅ6ο Ν, οῃ 1. 10, 
8 1, ---- πρὸς τούτους ΤΟΙοΥ5. 0 ἄνδρας, ὙΥΒΪΟΙ 15 τορθαίθα Ὀγ {Ππ6 ῥγοὸ- 
ΠΟΌΠ, ἴῃ ΘΟΠΒΘαΠΘΠη06 οὗὨ ἐπ 6 σου 5. ὙΠΟ. ἰπίθσσθηθ Ὀθύνγοθη 1Ό δηᾷ 

{86 νοῦ ἄρασϑαι. 5. ὃ 100. Ν' δ. ---- πιστεύσαντας 5 Γ665. ἢ ἡμᾶς 
{π6 οτἰἰοα 5βαυθ]οθού οἵ ἐπειχθῆναι. Βοροαὺ χρὴ ἴτοῃι {Π6 ΡΓθοοαϊησ 

οἰδτβο. 
4, ναυσὶν ἄρροπθ οὴ πιστεύσαντας ἴο ὈΘ τηθηΐ}]}Υ ΒΌΡΡ]ϊΘα ἔγοιη 

{πὸ Ῥγθοθαϊηρ οοπίοχί. ἥσσους ἴπ 5Π108. χρόνος ἐνέσται, ἐϊηι6 
«οἱϊ! ἐπίογυθτι, '. 6. ὈΘοτο [Π6 Ὁπϊπρ ΒΡοΚθὴ οὗ οἂπ Ὀ6 ἄοῃο, ὑἴπηο νν}}} 
Ὀ6 τϑαυϊγϑᾷ. ------- χρήμασιν 15 Ἰοϊηθ 'π οοπδίχιοίίοπ τ] ἢ ναυσίν. 

ΓΕ, 
εμνε 



-. 

σπᾶν. ΠΧ ΧΧΙ] ΝΟΥ ΕΒ. 3927 

πολλῷ... «ἐλλείπομεν, ὑπ, ἐιῖ5 (1. 6. Ὑγ641{}} τ06 αγὸ 8{11} ηϊονὸ ἀοπεϊενιέ. 
ΤΊΙΘ Θοπηραγαίϊγϑ 15 ΠΟΘ Βυ θη  ΠΘηθα ὉΥ πολλῷ ἔτι. ΟΥ Κι. ὃ 989. Ἡ. 
1: ΓΚ. ὃ 169. 4. ἘῸΓ {Π6 οοπβίγποίίοη οὗ τούτου, οἵ. 5. ὃ 200. 8. ΤῊΘ 
ΒΙΠΘἼ]ΑΥ 15 ΘΙ Ρ] οΥ Θα ΔΙ ΓΠΟῸΡῚ. του τηρ ἴο ἃ Ρ]αγ8] ποῦπ, θθοᾶτπβο ἐπ ὸ 
ΟΠ 8 ΓΘΡΑΤ θα ἴῃ {Π|6 ρβίγαοῦ 85 ἃ {πῖπσ. ΟἿ, Μέ. 8 489. ἐν 

κοινῷ (80. ταμιείῳ. ΟΥ, ΒοβΒ. τ, ἘΠῚρΡ. Ρ. 127), ἐπ, ἐδ δοηυηιοην ἐγ θιϑιν}γ. 

ἐκ τῶν ἰδίων, 7γοην ον ργἱυαΐε γοβοιῦοο8. ΤῊΘ 1 ΔοΘἀξοιποπἰδ π5 

ὙΥΘΓΘ ῬΟΟΓ, ἃ5 18 ΓΟ] ΔΥ Κοα θ᾿ (Π8 590]. οἡ {Π15 μᾶββαρϑ. φέρομεν 

15 ΘΙΩΡΙοΟΥ αὶ ΠθΙ6 ἴπ [Π8 56η86 0 οοπέγὶ θαΐθ. 

ΟΗΑΡΤΕΞ ΤΧΧΧΙ. 

10 νουἹὰ 6 οἵ {16 ἀν αὴ] ἰο ἱπνδᾶθ ἀπᾶ μ᾽ ππᾶογ [π6 Αἰμθηΐδη ἐουγ οσΥ, βίποθ ἔγομπῃ οὐ μοῦ 

βίαίθβθ ἔμ ὺ οομ]ά ἱπηροτῦ τυ δίθυοσ νγὰ8 υγαηίθα (ξ8 1, 2); ΔΠΥ δἰίθιηρέ 4͵130 ἴο ἱπάτποο 

ΤΠΟῚΓ 411105 ἴο τουοὶξ υγου]ὰ τθηπῖτο ἃ ἢθθί, ου δοοοιιπί οὗἉ {Ποῖ ᾿πβαϊαῦ ροβίἐἴοη (8 8); 

ἘΠ᾿Θ55 ἐΠ ΕΥ̓ ΟΥ̓ΘΓΟΔ ΠῚ {Π6 ΑἸΠΘΠΙΔΠ5 Ὁ 568, ΟΥ ο΄ ΟΥ̓ [Π6 Τϑύθμτιεβ ὈΥ ἡ ΒΪΟῊ {Ποῖγ ΠΑΥΥ͂ 

ὙΥ85 ΒΙΡΡΟΤ ΘΩ͂, {ΠΟΥ {πο ΠΒ ΟΊ 68 υγου]ᾶ βαβίδϊη [Π6 στοαίοβε 1 ΠΤ ἴῃ [Π6 Ὑγᾶγ (ξ 4); ἀπᾶ ἴο 

ΔΌδπάοῃ {ῃ6 οοηἕοϑέ δὲ 51 0}} ἃ {{π|6, υγοῦα θ6 ἀἰβῃοπουὉ]6 ἰο ἘΠ 6ΠῚ, ΘΒΡΘΟΙΘΠν 1 (Π 6 Υ 

δου] Ὀ6 τοσαγαρα 45 {Π6 Δα. ΠῸΓ5 οὗ (Π6. ὙὙΑῚ (8 δ); ΠΟ ὁπ 5ῃοιυ]ὰ τπΐηκ {πα {Π6 νὰ Γ 

σου] θ6 Ὁτοτιρ)ῦ ἴο ἃ Βρθθαυ οἱοβθ, ὈΡ ἃΠ ἰπτοδα ἱπίο [Π 6 ΘΠΟΤῚΥ 5 σοππέγυ, [Ὁ ἐπ6 Αἴ]Π6- 

ΠΐΆΠ5 ὙΓΌΤΘ ποῦ [Π6 ΤΠΘΠ ἴο ΒΠΟΟΊΠΠΌ, ΤΠ ΘΓΘΙΥ ὈΘΟΔΊ86 ὑπο ἱΓ ἐουτ  ΟΥν τγᾶ5 ᾿ηνϑαϑᾶ (8 θ). 

1. τοῖς ὅπλοις -- τοῖς ὁπλίταις. Βαΐ ΒΙοοτΙηἴ, {πῖηκ5 ἐπαῦ {πὸ που 

ΓΘίθγβ 0 {Π|6 τἰ86 οἵὁἨ ΔΓΠΊΒ, ἴῃ ὙΥΒΙΟῈ {Π6 1 ΔΟΘ ἀξ οΠΠΟΠἾΔἢ5. ῬΑ ἸΟΌ]Δ1}Υ 
ΘΧοο] θα, αὐτῶν ἀΘρΘΠ 63 οη ὑπερφέρομεν. ὅ.. ὃ 189. τῷ πλήϑει 

18 ΒΡΟΚΘΙ ὙΠ ΤΘΌΤΘ ΠΟΘ ἴο ὄχλος ἴῃ 1. 80. ὃ 8, ἃπ4 5ἰσηϊῆθβ 80]6- θοα] 
Τη6η, ὙΠΟ ἃγὸ ἢῤ ἰο Ὀδ6 80] ἴθγβ. ΒΙοουηΐ, ἀπ ἀουβίδπαβ ὈῪ Ὁ πν παῦ τγὸ 

08}} ροριιαξϊζοτι, ἴῃ ὙΥ Π]Ὸ} {Π|6 ῬΘΙΟΡΟΠ Πμοβίδηϑ Θχοθθαθα {π6 Αἰμποπίδπβ. 
ῷ, τοῖς -- τούτοις. ὅδ. ὃ 160. ἄλλη γῆ. ΟΥ̓ 1. 148. ὃ 4, ὙὙΠδΙΘ 

Ῥουΐοο5. ΒΑ 5. {Π6 βᾶϊηθ {Πἰησ, ΤΠ ΦΟ]]οννῖηρσ ποίθ ἔτοπὶ (6116 15 

οαϊτίομ, νν1}}} σῖνϑ [Π6 ΤϑδοΓ ΞΟΙη6 νἱθν οὗ {πΠ6 οχίθπῦ οὗ {π6 Αἰμϑηΐϊδῃ 
ἀοιηϊπίοη, δηα {Π6 Παμλ 6. οἵ {Π6]ν 411165. “ἄλλην γῆν 5680]. ἰμέογρτο- 

αν ΤὨτδοΐδιη οὗ Τοπίατη. Ααᾶθ Ἐπθο τηδρηδτη ρᾶτγέθιη, ΟΥ̓ οἰ α5 
ῬξῃηΘ ΟἸΠΠ65 οὖ οθίογδβ ᾿π588]85 ἰηΐθι ῬοΙΟρομηβῦτη, Ογθίδτῃ οὐ Αβίδηῃ, 

ΤΟΓΘ5 ΤΠΔΙΙ ΠἸΠη08, τη ΪΟ5, ΤΠ Ὁ]Ὸ5 οχ ΗΘ] Θϑρο 115, πη] 85 πυῖθο5 ατέθοαβ 

ἴῃ οΥὐἷβ ΤΏγδοϊς οὐ Μδοράοηῃϊξδο, Οσορατϊη ἴῃ ΘΟΠ 5 ἴῃ Βοοίϊο. ἀδᾶθ 

ΑΥὙΒοπἰθμβίατη οΟ]οπἶα5, ὅου γα Π), Τθιηπ στη, ΤΠ] τι πη, ΖΕ ρ᾽ποίδβ, ααὶ ἔα 

“ΖΕ ρίπϑιη ἐοποραπί, Ἡβεϊοοηβοβ ἴῃ ΕὔΡΟα, Ναχίοβ, Δπαγίοβ, Τουίβϑϑβθ 

οὔΐδιη Τϑηϊοβ οὐ δθοβ, ραγίϊ πη Ατηρ] ΡΟ  αηοβ, ᾿ζοσηαπο ραγίη ΤΙ ττὶ- 

πο8. Ααάθ ἔωδογαίοβ ἐππη ΑἸΠΘΠΙΘΠδΙθτι8. ῬΑΡΌαγοβ, ΒΓΔ] οθπ, σοσο πὶ 
Οαννβάσατῃ, Οαοτηαπίοβ, Ρορυ] τη. ΤΉγδοϊςτο, ῬΠΠΠΡΡαΙη οὐ Τουδῃι, 

ΡεΪηοῖρο5 ΜΙ δορθάοπιιμι, ᾿εἴασσος δα ΑἸΠοη μαθιςαηΐο5, ἄοποβ, ἴῃ Π[8}1ἃ 

κ᾿ 



828 ΝΟΤΕΞΒ. [Βοοκ 1. 

Μοββαρίοβ, ἴῃ 5191} βιοσοβίδμοβ, 5᾽οΌ]οβ, οἷο." ἐκ --- διά. 
-ΞξΞ- ἐκεῖνα ὧν. ἐπάξονται. Κυῶρ. οοπῃ]θοίατο5 ἐσάξονται. 

8. ἀφιστάναι, ἴο οατι86 ἐο γευοίέ. δεήσει... «νησιώταις, τύ «κοὐ 6 
ἨδΟΕΒΒαΥ ἰο αϑεῖδέ ἐΐ686 τοϊέδ, α ηθοέ, δέόσαιι86 (566 Ν'. οπ 1. 9. ὃ 4) 707 
ἐδ πιοϑὲ ραν ἐλον αν ἐδίαπ 675. 

4. τίς... πολέμος, τολαΐ 8ογέ 47 α τραν ἐΐιόη, εοί [ἢ ἐ]ν18 δ 7 οτιγϑ ὃ 

Ξε λοι αἰδακίγοιιβ τοὐἱΐ δ ἐδ τραν 97 οτιγ8.} τίς οὖν ἔσται --- κατὰ ποῖον 

τρόπον. ὅ0Π0]. γὰρ ἐἰ{ιιβέγαγυἐϊβ ΤΟ]]ΟνγΒ ἴῃ {π6 ποχῦ βθηΐθῃοθ. ἀφ 
ὧν, 7γοην τοὐϊοῖ. ἀπὸ ὮΘΙΘ ἀθποίοβ {πὸ πτηδίθγίαὶ (οἵ, Κὶ, ὃ 288. 8. 9). 
ΤῬΟΥΠΔΡ5 1ὖ 15 Ὀούζοσ, Ππουγθυϑι, ἰο τοραγα 1Ὁ 85 ἀοβϑισηδίϊπρ {Π6 τηραϊαΐθ 
᾿πβύγιπηθηΐῦ. βλαψόμεθα Ἠὰ5 ΠθτΘ ἐπ ρϑββίν βιρηϊποδίίοη. ΟΝ, 
ΞΟΡΆ. α΄.  ογῦ5, Ρ. 106. 

ὅ. τούτῳ, ὅπ, ἰδιῖ8 δἰξμαΐίοτηι. καταλύεσϑαι, ἴο 60Ή16 ἐο ἐδ» 18, ἴο 
ἐγεαΐ 70.) ρέϑασθ, 15 ἴΠη8 βιθ]θοῦ οἵ ἐπ βθπίθπορ. ἄλλως τε καὶ εἰ, 

εϑροοϊαϊί ἐγ αἶδο, Ἰαϊτοάτοθθ ἃ οἰγουσηβίαποθ, συ ῃΐοῃ Ποϊσῃΐοηβ. {Π6 

αἸβῆοποῦ οἵ ἰγθαίϊησ [Ὁ Ῥϑᾶοθ, αὖ ἃ {ἰτὴὸ ΒΘ η {Π6 ῬΓν τηδκίηρ [Π6 

ΟΥ̓ΘΡΓΌΓΘΒ 15 γογβίθα ἴῃ {Π|6 τᾶ". 

θ. μὴ---ἐπαιρώμεϑα, ἰδὲ “ι8 πιο 6 ὁγοϊίοα (566 Ν. οἡ 1. 42. ὃ 2). Οἵ 
5. ὃ 218. 2. ἐκείνῃ γε τῇ ἐλπίδι, ιοἱτ, ἑμαΐ ἢορε αὐ Ἰεαϑέ, ᾿. 6. χπαῦ- 
ΘΥΚΟΙ ΟΥΠΘῚ ΠΟΡΘ5 γ718 Τη8Υ Θηΐογίαδϊη, ᾿ἰθῦ τι ποῦ θβχρϑοῦ {παῦ 50 Τουτϊηδ- 

ὉΠ0 ἃ ῬΟΥ͂ΟΙ 85 ΔὐΠΘΠ5 Ὑ71}} Ὀ6. ΟΥΠΙΒΗΘα ὈΥ͂ ΤΠΟΓΟΙΥ Ἰαγὶηρ νγαβίθ ΠΟΙ 

ἰουτΊ οὐ ͵95. γὲ 5 ἐπογοίοτθ ΠΡ Ή]ν τϑβίσϊοὐϊνθ Ποσο. ὡς (λοι ἐλαϊ) 
ταχὺ παυϑήσεται κ. τ. Δ. 15 ΘΡΟΧΘΟΡοΙ]ο8] οὗ ἐλπίδι. δέδοικα. .... ὑπο- 

λίπωμεν (ὃ. ξ 214. θ). Δ δἰιποβῦ Ῥγορμθέϊο ΤΟσθοαϊηρ, πρὸπ νυ ΒΟ ἢ 

{Π6 ὅ9}0]. τϑιηδνκβ, παῦ ΤΟΥ αἰ 65 βθοῖηβ ἴο παν Πδα ἴῃ τηϊηα μηδ᾽ 
ἡμῖν τεκέεσσί τ᾽ ὀπίσσω πῆμα λίποιτο. Ἤομχῃ. 1]. 8. 1600. δὲ 8 ΠΟΘΙ 
ΒΙΓΟΠΡΊΥ Δανουβαίνο - δού (80 ἴδ ἴγοση [Π6 ὑγᾶγ Ὀοὶηρ ΒΡ] ν᾽ ἐθγτηϊ- 

ῃϑίθα) 7 7εαν τωΐλεν, οἷο. οὕτως εἰκὸς---μήτε, 80 «ἰγιζέκεῖψ 8 11. 

ΤῊΘ ἀδίϊνο φρονήματι (υἱέ, ἐπιοῖν ἀφ, βρὶγ 1) στοὰν θῸ ταμὶτοᾶ π ἢ 

ἀαίϊγοϑ5 ἀθβισηδίπρ' [Π6 τη 0416 ΟἿ᾽ ΤΠΔΠΉΘΓ, ἃ Πα 50 «617 ἴῃ 8 Τηᾶοχ οὗ 
Δαῦθοῦ8 (ἄτδϑμι. 0]. 1. Ρ. 452) τϑραγὰβ ᾿ξ. ϑΒίθρῃ. τη κο5 10 βίαπα [ὉΓ 

ὑπὸ φρονήματος. τῇ γῇ δουλεῦσαι, ““Ἰ. 6. τῆς γῆς ἕνεκα δουλεῦσαι, 

τηθίπ πθ ΔῸ Βοβίϊθιι5 ναβίθίασ, 586 ΒῈ Ὀ] ]οΘσο οὐ Ἰοὺ οοπαϊοηϊ.") Ηδδοκ. 

ΤῊΙΒ5 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠ 15 ΒΙ ΠΉ]ΔῚ ἴο ΤΠ Ο56 ὙΥ ΠΙΟῊ τγὸ 50 οΐθη πι86: ἠδ ἐβ8 ἃ δῖανδ 

ἐο πιοτιθῃ, ο ἀαπιδίξίογι, ἐο ρ᾽δαβι6, οἴο., ὈΥ ὙΥ ΒΙΟἢ τγθ τῆθϑῃ, δῃ αἰΐδοι- 

τηθηῦ ἴο {Π|686 {μὶπρδ 50 ἱπογαϊπαΐθ, {πὰ} ΘΥΘσΥ (Πϊηρ 6156 18 βδου Πορα 

ἴον {ποῖτ' αὐζαϊπηπθηΐξ. ΤΠῸ5 1 {Π6 ΑΥΠΘΗἾδη5 γἱο] ρα ἃ8 βθοῃ ἃ5 ἔΠ6Ὺ 

ΒΒ ὑπο ΘΟΌΠΕΤΥ ῬΙυΠαογρᾶ, [πον νγοῦα ουΐποθ ἃ βρὶγὶῦ οὐ βυθοῦ ἴῸ 

ὉΠ 6ῚΓ 5011, Ὁ {Π Ῥγθίρσθποο σίνϑη ἰο {Ππαΐ, οὐοῦ {π6 Θη]ουτηθηῦ οὐ ἔτ 

ἩΡογίυ. καταπλαγῆναι. ἴῃ {Π6 5΄ΤΏ}Ρ1]6 γον ἰῷ ἰβ πληγῆναι. ΒΟΡΉ. 
αν,  εῦῦ5, Ρ. 228. 

ὧν 

δα κανὼν,“ 



Οπλρ. ΠΧ Χ ΧΙΠ71 ΝΟΤΕΞΒ. 890 δ 

ΟΗἸΑΡΤΕΒ ΤΧΧΧΙΙ. 

ΤῊΘ Τιδοο πη πΐ8η85 Βμου]ἃ ποῖ οὐ οτοοΚ [Π6 στο σ8 οὗἩ ὑμεῖγ 81Π165, Ὀὰδ τπκα ἔμ6 πὶ ἐΠ 0 

δτουπᾷ οὗ Ἔχροβίθ])αιϊομ, ἴπ {Π 6 τηθαη  Π|6 Γαϊβί πο ΔΌΧῚ ΤΥ ΌΤΟΘΒ θοίἢ οἵ Θτθθκβ δηῆ 
ΑΙ θατίδη8, πα ποις πα {ΠΟΤ ΠΑ ΙΓΒ π ἃ βίαίθ οὐ γθδα! Π655 ΤῸΤ ὑγαῦ (8 1); 1 1π6 ΑΒΘ ΠἰδΠ8 

᾿Ἰἰβίθηϑα ἴο {πϑῖγ δχροβετι!αϊίοπβ, ἴΠ 6. τϑϑι] δ τγου]α 6 πποβῦ ΠᾶΡΡΥ, Ὀπὲ 17 {πον ἀϊά ποῖ, 

ἴμ8π αἴξ ἅπθ Ῥγθρδγϑέϊοηβ, Ὁ σου] θ6 Δάν ]5416 ἕο ΠΠΆΤΟΝ ἀσαϊηβὲ ἔπθτ (8 2): ΡΟΓΠΆΡΒ, 

ἴῃ Ὑἷθυγ οὗ ἔπ Ῥγθρδγδιϊοπβ οὗ ἴΠ8 Τιϑοθ το ΠΠοΠἴ8Π8, πον ὑγοσ]α ῥτοῖδυ οοτπΐπϑ (0 [ΘΓΙΉΒ, 

ἴπ ΟΥ̓ΘΙ ἴ0 Ργθβοσύθ ἐμοῖσ ἱθγτιοσν ἤγομη ἀν αβία το (8 8); τυ ΒΙοἢ. ἑουτίἴοτυ ἴμ6 Τιδορᾶς- 

ΤΟ Ἶ8Π8 Πο]ά 45 84 βυτγοίυ, δπᾷ 1 βου] {Πθγοίοτθ 86 Ξραγθᾶ 85 Ἰοῃφ 85 ΡῬοββίθ]8 (8 4): 88 

ἐμ η58 ΠΟῪ 86, 115 ἀουαβίδι οι σου] Ὀτὶηρ' ἀΐβσταοθ πα αἰ Πα] ἐν πρὸπ {π6 ῬεΪοροππδ- 

588, Β'ποθ δΟσ ΒΑ 08 ΤῊΔΥ 6 ΟἸΘΑΓΘΩ αὐϑαν, Ὀὰΐ ἃ ὙΥΔΓ πΠἀοΓΊΔΚΘη ἴο τρᾶγοϑ8 ᾿γῖγδῖθ 

διίθνδμοοβ σϑπποῦ Θαϑὴν θ6 Ὀτουρ ῦ τ ἢ ΠΟΠΟΓΙ ἴθ 8 οἴοβο (88 ὅ, θ). 

1, οὐ μὴν οὐδὲ---κελεύω, διεέ γεὺ 7 4ο ποΐ δια ψγοιι. ΤΠΘ ἔπνγο πορὰ- 

ἐἶν8β ἴῃ {15 ΤΌΣ ΤΠ 18 ΒΟΥ ἴο βίο ησύῃθη {Π6 ποσϑίϊομ, δ η4 ἅτ ἰο "6 

ἰδῖκθα ἰοροίῃοι, ἀη4 πού βϑρᾶγδίοὶυ, ἃ5 Ποορ. (αν. Ῥαγί. ρ. 152. Χ11.) 

ΒΌΡΡΟΒΘΒ, [Π6 ἔΌΥΤΠΘΙ ἀθηγ ἸΠρ' ΒΙΤΊΡΙΥ 8Π4 ΘΠ ΘΓ ΠΥ, {Π6 ΟὔΠοῚ ρᾶγίοα- 

Ἰατῖν. Οἱ 5. 280.1. ἀναισθήτως, α8 1} τοἱίλοιιξ ρμογοορέϊζογι --- αϑ 

ἐλοιιγῆ, ψοῖι 106}6 ἐπα εγεπί. Ῥλοΐογθποθ 15 μα ἴοὸ {η68 Θχργθββίομ, τὸ 

ἀναίσϑητον, υἱΐου θα Ὀγ {πΠ6 ΟΟΥἸπ ἴδῃ (1. 09. ὃ 8). ---- μήπω, ποΐ γεΐ, 
ῖ. 6. ποῦ ᾿πητηραϊδίοϊν. κινεῖν, πέμπειν ἃηα [Π6 ΟΥΠΘΙ 1πΠῆπ|τῖν 68 

τ Βΐοῖ ΦΟ]]ονγ, ἀθροπα οπ κελεύω. μήτε... -ἐπιτρέψομεν. “ΤῊΘ 

5ΘΠΒ6 5, ΠΘΙΓΠΘΙ (0 {ΠΓΘαίθη ὑγ8 ἰ00 Ρ]ΔΙΠ]ν, πα γοῦ ἴο Ἰοὺ {Πθῖὴ 566, 

{παῦ τγ8 588}} ποῦ 8]}ὺνν {Π61 ἴο 5Ὸ ΟΠ. 88 {Π6Υ ἃΓ6 σοΐπρ' οῃ." ΑὙΠΟΪΩ. 

μήϑ᾽ ὡς ἐπιτρέψομεν --- καὶ (τὲ ἴῃ μήτε) μὴ δηλοῦντας, ὡς ἐπιτρέψομεν, 

ΟΥ καὶ δηλοῦντας ὡς οὐκ ἐπιτρέψομεν, ὙΠΘΙΓΘ [ὉΓ ὡς ἐπιτρέψομεν 5ΟΙΠ6 

5Π0Ὸ}} ὑγογὰ 85 ἀμέλιαν 50] βἰαπᾶ. ἂν ἴῃ κἀν (1. 6. καὶ ἂν) ὈΘΙΟΠ ΡΒ 
ἴο ἐξαρτύεσϑαι. τούτῳ (86. χρόνῳ), γπ, ἐδ 6 πιοαηέϊηιο. 

αγωγῇ, ὕψ α ὀγίηγίηᾳ οὐθγ,, ὃψ ατὰ ἀὐροοδδίοτ. εἴ ποϑεν, 17 7γοην ἀτν 
φιαγίογ, 7ΥοΏν ἀσλαΐθυον ψιανίθ}. Τὴ τϑερϑοῦ ἴο {Π6 ρυποίαδίίοι οὗ 

{818 Ῥάββαρθ, 1 τὴ ἱπο]πθα ἴο ξΌ]]ονν “Πμαῦ ὙυΒΊο ἢ. 15 Δαορίθα Ὀγ Ηδβοκ, 

ΔΠ4 ῬΑΓΓΪΔ}Υ ὈῪ ΑΥπο]α, 1. 6. ἰο ῬΙδοθ ἃ φοιημηδ ἴον προσληψόμεϑα 
8Δη4 ἐκποριζώμεϑα, ἱπο]οβίπρ; ἀνεπίῴφϑονον. . . .διασωϑθῆναι ἴῃ {Π6 ΠΊΔΓΚ8 

οὗ ἃ Ραγθῃίθβῖβ, [ἢ {115 ὙΥὯΥ καὶ ἴπ καὶ... «ἐκποριζώμεϑα ΤΟΒΡΟΠΑ͂Β ἰ(ο 

τὲ Ὀθίοτθ προσαγωγῇ, ἴπΠ6 ὕνγο Ῥγοροβιο0η5 οοπίαϊηΐησ {Π6 τηρῶ οὗ 
οβδοιίησ {π6 οὈ]θοῖ, ΘΧΡΓοεβθᾷ ἴῃ τὰ ἡμέτερα αὐτῶν ἐξαρτύεσϑαι. 

ἀνεπίφϑονον (566. Ν'. οπ 1. 75. ὃ ὅ) ὈφΙοΠρΒ ἰο διασωθῆναι, γΥ ΒΙΟἢ ἰ5 ἐῃ9 
Βα ᾽οοῦ οἵ {Π6 βθῃηΐθποθ. ὅ5. ὃ 1ὅ8. 

«««- «ἐπιβουλευόμεϑα --- ἐκείνους ([}1|6 Βα ]θοὐ οἵ διασωθῆναι) ὅσοι ἐπιβου- 

λεύονται ὥσπερ κ. τ. λ. ΟἿ. 9915 μη. ἕξ 817. 4; 89. 8. ὅφο Ν. οἢ 

1 61..8.:7. τὰ αὑτῶν -- τὰ ἡμῶν αὐτῶν. ΤῊ τοῆθχῖνθ ῬΡΓΟΠΟΙΠΒ 

οὗ {π9 {πἰγὰ Ρϑύβοῃ 819 οἴὔΐϑῃ πιϑοα ἃ5 βΈ ΠΟΙᾺ] Γοῆθχῖνγϑθ ϊΠουῦ τοίϑυ- 

προσ- 

δὲ ΞΞ γάρ. “ “ 
οσοε ὡὠσπερ 

- 
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880 ΝΟΤΈΒ. [Βοοκ1, 

ΘΠ06 ἴο ῬΘΙΒΟΗ. ἐκποριζώμεϑα ἴο ᾶγο ΘΟΥΤΟΒΡΟΠ ἀρ τ προσ- 
αγωγῇ; μου] πᾶν ὈΘΘη, ἃ8 ῬΌΡΡΟ ΤΘΙΠΆΓΚΒ, [ἐκ] πορισμῷ. ΤῊΪ5 οἰδτιδο 
τοίου ἰὸ {μ6 βροοπᾷ τηοᾶο οἵ οὐδ πἰπρ' ΒΌΡΡΠ68, νἱΖ. ἔνοτη [μι] οὐ πὶ 

ΤΘΒΟΠΓΌΘΒ. 
ῷ, ταῦτα ἄριστα (80. εἴη) τ ἐδιῖϑ οὐδέ 6 ἐπ δοϑέ ἔβϑιι6 97 ἐδι6 αβαῖν. 

Α ὑγ]γ ΠΟΌΪΘ βθητηθηΐ, ὑυου ΠΥ οὗ [Π6 Θχρουΐθποθ Δ Πΐρ}ι βίδίϊοη οἱ 

{86 ΒΡΘδΙΚΘυ. διελθόντων. « - «τριῶν, τολι6ην (566. Ν΄.. οη 1. 18. ὃ 6) ἔτορο 
οὕ" ἐδγοο ψοαγ8 ἤαυθ οἰαρδοα ; Ἰιΐονα!]γ, ἔιοο απ ἐΐγθ6 ψεα78. ΟἿ. τοιού- 
τῶν καὶ παραπλησίων, 1. 22. ὃ 4. ἄμεινον 15 ὕο ὍΘ ΘοηδίΓποϊρα τν]}}} 

πεφραγμένοι (ροτῇ. ρατύ. Ῥα55. οἵ φράσσω), δοῖπρ δοέξογ" ργεραγ οὶ 701' 
αφγθη66. ἣν δοκῇ 15 ἴο 6 ἔθη 1 ἴμεν ἐπ᾽ αὐτούς. 

8. αὐτῇ (τοἰοιτίησ ἴο παρασκευὴν) ὁμοῖα ὑποσημαίνοντας, δίῃ γ ,η 0 

ἐδ 8βαπιθ ἐϊιΐηισϑ αϑ οιι" αοἰΐοηϑ. ῬΊοοτμξ, Βα 8 ὑπαὺ ὑποσημαίνω 5] 5 ]ΠΟ5, 

ἴὸ οἷν ἃ ριϊναίϊθ σῆμα οἵ ᾿πϊτηδίϊοι οὗ ΔΗΥ͂ ὉΠ] η5., ϑιιὀὲπαϊοο, ἴο ἐγιεϊ- 
ηιαΐο. μᾶλλον ὈΘΙΟΠΡΒ ἴο ἂν εἴκοιεν. ἔχοντες 8η4 ὁρῶντες (ϑι:- 
ῬΓΔ) ἀοποῖθ {ἴπ|6. ὅ'θο Ν. οἱ 1. 18. ὃ 6. ἐφθαρμένων ὈΥ ἃ ΒΟΒΙΠ6 
ἱσγαρῦίοη. Ατομϊάδιητβ δἰίογ νυ β δοῖθα οἢ. {Π6 Ῥυϊποῖρ]θ ΠΝ Βο 

Β6ΓΘ τϑοουηηθπαᾶρᾷ. Οἐ, 11. 18. 
4. ὅμηρον, ρίφασο, δι,γεῖψ. ϑυϊᾶαδβ βχρ]δίηβ ἰΐ, ἐνέχυρον, τὸ εἰς εἰρή- 

νην διδόμενον ἐπὶ συνϑήκαις. Βδθο ἰδκοβ ἔχειν ἴῃ {Π6 βθῆηβο οἵ 

παρέχειν, ἐλον 7ιυγγυΐδῖ, ἰο ψγοι. ΙΟοΙ ἢ, τη 98 16 βίδα ΤῸ} κατέχειν. 
Τάγνγ, Υ. 42, ἰ5 οἰϊβα ἴῃ Π]αβύσαθοη οὐ {Π||8 ῬΡαΒΒΔΡῸ : “ΠΟ ΟἸηηΐα, 60ῃ- 

οὐθιηᾶΓ ἰθοία αὖ ρίσπαβ, δα δοίη οβ ΠΟβυϊατα Δηΐτηο5 ΒΔ γθηῦ." 
ἧς, . 6. ὉΠ6 1} ἐθυυ το ΥΥ. 

ἐς ἀπόνοιαν καταστήσαντας, ὃν 
οὐχ ἧσσον ὅσῳ -- τοσούτῳ μᾶλλον ὅσῳ. 
Ἐὸν {π6 ροηϊνο, οἵ. 5. ὃ 197. 2. 
ὑγίησύης ἐἤιόην ἐγιΐο ἀοϑρεγαΐιοη. 

ὅ. ἐγκλήμασιν ἐπειχϑέντες, δεῖς ἐγπιοϊξοα ὃψ ἐλ6 ἀδοιιδαϊίοηϑ. ϑοτὰθ 

ἐγαπϑαΐο: ᾿αϑέοηίη! ογυ αὐοοτιγυΐ ο7᾽ ἐ]ι6 αδοιιϑαΐίοτια (ΜΙ. ὃ 898. δ), αῦ 

Ἐπ|8. ἴθ 1055 βυϊοαᾷ τὸ {ΠῸ οοπίοχῦ, [Ὁ Πογο ΑΥ̓ΟΒΙ Δ Π.Ὲ5 τ Ιου 5 ποῦ 50 

τα ἢ ἰο Παβίθ, 88 ἴὸ 8ῃ Θχοϊ(οᾶ βίαύο οὐ τηϊπᾷ νυ μῖο ἢ θΘροῖβ Πιδϑ νυ ἀπᾷ 
1Π]-οοποογίθα τη ΘΒ 08. αὐτὴν ΤοίοΥ5 ἴο τὴν γῆν ΒΌΡΓΔ. ὁρᾶτε 
ὅπως μή, ϑοιραν ἴθδὲ, ΟΥ̓ ΤΩΟΓΟ ἸΙΓΟΡΆΠ]γ, 866 10 ἐέὲ ἐλαΐ---τιοί. αἴσχιον 
Δ ἃ ἀπορώτερον ἃΓῸ ΠΟΙ π804 01 {πὸ Ῥοβὶἐἶνθ 1} μᾶλλον. ΤῊΘ ΟΥΠΟΡ 

τ οτο ΟΥὗἨἁ {Π|Ὸ σΟΙΡΑΓΊΒΟΙ. ΤΠΔΥ ὈΘ Τ]Θ ΓΔ} ΒΌΡΡ] θα ὑππ8: 1076 οΥ 

αΐεσναοο (ἔπαπι οἵ ΠομοΥ), τυ Δ] 0} 15. οῦξου ὑΠδη τν ΤῈ 81}. ἠο αἰίδοι {πὸ 

ποίϊοη οὐ πηι ἴο {πὸ Θοτηρδγαίνο. πράξομεν. ΤῊ οᾶποη οὗ 

ΤῬανγοβ, ὑμαῦ {πὸ βαθ]αποίϊνο οὗ {πὸ ἢγϑὺ δογὶϑδῦ (θχοθρὲ ἴῃ ἐπ ῥαββῖνθ 

γοἱοο) οαπποῦ [Ο]]ονν ὅπως μή; 18 πον ὈΘρὶππΐηρ' ᾽ο θ6 ἀουθίρα ὈΥ ΤΠΔΠΥ 

οὗ {π6 Ῥοβύ βοβόοϊαῦβ πᾶ οὐἰτἴοθ. ΟἿ, 5615 Καπη. ὃ 821.1. ὅθ. Ν. ὁὴ 

1. 18.8.1. ὙΠ τοδαϊηρ οἵ ὈΙπᾶονῇ 18 {ΠπῶὉ οὐ ΒΟΚΚοΙ, ἴο νΠοβο ἰδοῦ ἴῃ 

τϑβρϑοῦ ἴο {πὸ 86 ΟἹ τοὐθοίϊου οὔ ὑπο Ἰπα]οαί᾽νο, ΑὙ ΠΟ] ἃ ΘΧΡΙΡΘΒ565 ἈΪΠη- 

801} ἀἰβοοβοᾶ ἰο ἄοίοι: ἀπ {πογθίογο [Ὁ] 8. θΐπι ΠθτΘ ἴῃ {Π6 ΘηΡΙοΥ- 
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τηρηῦ οὗ {π0 ἱπαϊοαύνθ. ῬΟΡΡο, ΘΌΘΙ]οΥυ, Ηδϑοῖς, πα ΒΙοοπιῇ, οἱ πράξ- 
ὠμεν, ὕο ὙΠΟ Π σϑϑάϊηρ᾽ 1 ἃτη ᾿πο] πο. 

0. οἷόν τε. ὅθ6 Ν. οἡ 1. 80. ὃ 8. τῶν ἰδίων. ΤῊΘ Ξ0Πο]. 

Τ ον 5 {Π|8 ἐο {Π6 ΟοΥπ μΊ8η8, Ὀπὺ ΠΡ 6 ὑσθῦθ ΟὔΠΘΓΒ ὙΠῸ ΘοΙρ]αἰ πο 
οὗ {πῃ ΑἸΠΘμΐδη5, 85. {Π6 Μίθρδγθαῃβ (1. 67. ὃ 4), ἀπ ἴῃ ὃ ὅ βαρτᾶ, γγϑ 
᾿ᾶνο τοῖς τῶν ξυμμάχων ἐγκλήμασιν ἐπειχϑέντες. ΤΏΘΙΘ ἰἴΒ πὸ ἀοαθύ, 

Βονθυοι, ἐΠαῦ {6 ΟΣ ΠΠ]Δἢ5. 816 ἸΠΟΓΟ ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ τοίου γθᾶ ἰο. 
οὐχ ὑπάρχει, ἐέ 18 ποΐ ροϑϑίδίο. κα ὅτι χωρήσει, ““τολαΐ ἔδϑιι6 ἐξ 
εοὐϊδ ἡαυό.) ΒΙοοιηΐ, 

ΟΗΑΡΤΕΒ ὩὩΧΧΧΤΙΙ. 

1 5μουὰ ποῖ Βὸ ἀθομπηθᾶ ἐπ τϑϑυ]ῦ οὗ οονγαγάϊοο, (Ππαὐ 80 Τηϑηγ βίαίθβ αἰ ἃ ποΐ ἱπητηθα αἰ θ Υ 

αἰδοῖ ἃ β'η5]6 βίο (8. 1), ἴον ἴῃ 9 ΑἸ πίδη8. Πᾶν 6. ΤΊΒΠΥ͂ 41165 ἀπ τηποὴ γί θαΐθ, ἀπ 

ὙΔΥ ἀθτη δ 68 ἐγθαϑιι 05 ΠῸ 1655 {Π8 ΔΓΠῚΒ (δ 9): ΤΠΘΔΠ5 ΓΠΘΥΘΙΌΓΘ [ῸΓ ΟΑΤΤΥ ΠΡ ΟἹ {Π6 ὙΓΔΓ 

5ῃπου]ὰ θ6 ῥσγουϊαθα, ἃΠα 848 1Π6 στϑαΐθδί 5ῃδγο οὐ στοβροηβὶ ὉΠ ἐγ σοῦ] [8}] το {πΠ6 ΤιΔορᾶτο- 

ΤΟ 88 ἴῃ {Π9 νγᾶτ, ἴῃ 6 Υ Οὐσηΐ ἴο 46] 1 γαΐθ τγ6}} 85. ἴο τυμδαῦ του] θ6 18 τηοβύ ργοθ 010 

ἴβϑιιο (8 8). 

1. ἀνανδρία 15. {πΠ6 ῥγΘαϊοαΐο, Δηα πολλοὺς... . ἐπελθεῖν {Π6 Βα ]οοῦ 
οἵ {88 Ρτγοροβίζϊοῃ. 

2. γὰρ Ἰπίγοα 6685 ἃ ΤΘΆΒΟΠ ὙΥ ΠΥ ῬῈΒΠ]ΔΗΪΤΗΪΥ 5ῃου Πα ποὺ θ6 ΟΠαυρθᾶ 
ὍΡΟΝ {Π 811165 Ὁ ποῦ θοῦ Πρ γᾶ ἰτητ] θα] ίο]γ. καί, αἶϑο. 

ἐλάσσους τοῖεν5 ΟὨ]Υ ἴο ξύμμαχοι: αἰἰὶο8 τπιού 1688 γι, γυτγιῦθ7" (ἸΠδΠ ΟΌΓ 

ΟΥ̓), απ τρῆο δγῖηφ ἐλόηι ἰδιιέθ. ΤῊΘ 411168. οὐ {π6 Τιδοθάφιηοπίδηβ 
ὙΟγ0. οχοιηρῦ ἔρομ Ρᾶγίηρ ὑυιθαίθ. ἔστιν... .δαπάνης, ἸΙΓΟΓΆΠ]Υ, 

1067" ἐ8 γιού 97) αΥ̓́Πι8 ἐδ ΠΊΟΥ͂Θ ὁνιέ 07) ἐγ Θαβ1}} 68 τς τσα7" 068 τιοὲ γογιιῖν6 

ΦΊ 18 80 ἬνοἾ, α8 ἐγ) θαβι.}6. ΤΠΘ [11] οοπδύγιούϊομ σου] 6 τὸ πλέον 

(δο. ἢ δαπάνης), ἀλλὰ δαπάνης (850. τὸ πλέον ἢ ὅπλων). ΟἿ 9615 

Κύμη. ὃ 1714. ΟΥΒ. ὅ. ΤῊ σϑηϊοϊνοϑ τη  Ὀ6 τοίου τὸ ΜῈ. ὃ 816: 5. 
8 190. δύ ἥν, ὃψ πιθατι5 47 τολτοῖ, (1. 6. οὐ ὑγϑαβασθ), ποῦ ογὶ ἀοοοιιγιξ 

47 τολίολι. ἄλλως... «ϑαλασσίους, δϑρθοϊωζί ἔπ, ἐλ ὁα86 977 ἡπϊαπά- 

678 αὐ 106} «οἱέδι ὦ πιαγίξίηιθ ροισοῦ. ΤῊΪΒ π80 οὗἩ ὑπ6 ἀαίϊνο ἰβ. φαϊΐθ 

απτιϑιια], ΒΙοοπιῖ, ἤΠπᾶ8 ἀποῦμ ον ΘΧΔΠΊΡ]9 ἴῃ τοῖς πρώτοις---χειροτέχναις, 
ΥἹΙ. 12. ὃ 2. 

8. πορισώμεϑα. 5. 8 218. 2. οἵπερ δὲ καὶ κι τ. λ. ΤῊΘ ογᾶρι 

Ἶβ: οἵπερ δὲ ἕξομεν τὸ πλέον τῆς αἰτίας τῶν ἀποβαινόντων ἐπ᾽ ἀμφότερα 

((. 6. μοῦμογ {Π6 γοβαϊῦ 6 ῬΓΟΒΡΘΓΟΙΒ ΟΥ {Π6 οοΟηΐγαυγ). ΤῊΘ τγογαβ 
τὸ πλέον τῆς αἰτίας την Ὀ6 ΤΟ ΠΑΘΓΘΩ, ἐλ σγδαΐθν 8ἤαγ Γ᾽ γοϑρογηδιδεϊέμ. 

Βοίδην οἰαβ888 αἰτίας ὙνἸὉ}} 1. 89. ὃ 8; Π. 18. ὃ 8; 60. δ 7; ΠΙ. 18. 8 7, 

ἴῃ ὙΠΟ) ΡΙδοθ5. ἰῦ τησβῦ θ6. το μἀουρα δίωηιθ. Βαὺῦ 85 τῶν ἀποβαινόν- 
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τῶν ἐπ᾿ ἀμφότερα ἸοοκΒ ἰο {86 αἰξονπαίϊνο οἵ ἃ ΒΠΟΟΘΒΒΙῸΙ 88. Ὑ76]] ἃ5 ἃ 

ἀἰδαβίγουβ ἰββαθ, ἴῃ ὙΥΒΙΟΩ οᾶ50 ΠῸ ὈΪάτηθ ὑγου]α ϑοογιιθ ὅο {86 1αοραω- 

τηοηΐδη8, 1 ἰβ Ὀούθο ἴο ἰδ κο αἰτίας ἴῃ {Π|6 ΤΠ 18 ΘΘΠΘΙΆΙ Β6η56 ΟἱἨ οατι8ὅ 

ψπούμον οὗ ροοᾶ οὗ 6Υ]]. οὗτοι 18 ὑπΠ6 δηίοοράθηῦ οὗ οἵπερ. 

αὐτῶν, ξ0. τῶν ἀποβαινόντων. Νοίϊοο ὑπ ομδηρθ οὗ Ῥϑύβοῃ ἰπ προῖ- 

δωμεν, ὈΥ ὙΥ ΒΙΟΙ. 8ῃ. ΔρρΙϊοδύϊοπ. οἵ {Π0 ΘΘΠΘΓΔΙ θη πηθηῦ 18 πιϑᾶρ [0 

ἐπο οαδβ6 ἴῃ μδπά. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΤΧΧΧΙΡ. 

Τί Βμουϊᾶ οασβ πὸ 5πᾶτηθ ἴο Ὀ6 ΥΘρτοΔο μα ὙΠ ἄρ] αν, βῖποθ Παϑίθ ὑγου]ᾶ ἴπ {Π6 ὁπᾷ γτο- 

ογαβιϊπαίθ {π6 νὰν (8 1); ὑπο ὶγ τποάογαύϊοπ νγ88. ῬΓΠάθποο, ὙΠΟ. ΠΟΙ ΓΠΟΥ ῬΓΟΒΡΘΥΟΥ ΠΟΥ 

Δάνουβιν, ῬταΪδ6 ΟΥ̓ ΤΟΡΤΌΘΟΗ οου]α αἰδίατ (ὃ 2): {18 το πάογθα {πὸπὶ ῬΟΓ Ῥτανο ἀπᾶ 

τῖβθ, θθοδιβ8 ἃ βοᾶαίο ἀπ ΟΥΘΙΙΥ ἰθιηΡΟΥ Ἰηβρὶγοα μου Ὑνἱ}} ἃ ΚΘΘπ Β0η86 Οἵ ΒΏΔΠ|6, ἀπ 

αἶϑο ἃ ἀπ τοβαγᾷ ἴο π6 Ἰανῦ8, ἀπ [Π6Υ Ππαᾶ Ῥθθπ 50 οαἀποαίοᾷ ἃ5 ποῦ ἴο θ6 βασδοίοιιβ ἴπ 

Π|5616 55 τηϑίΐουβ, ΠΟΥ ἴο ταἰΐο ΘΟ] απ ΘΘΉΒΓΟΒ 95 [Π6 ΤηΘΑΒΕΓῸΒ ΟΥ̓ [Π6 6 ΠΟ ΠΥ, [0 πΥ Π]ο ἢ 

{ποῖς ἀροαϑ ἀἰά ποῦ οοσγθϑροπᾷ; θαΐ ἰο γοσαγᾷ {Π6 Ρ]ΔΠΒ ΟΥ̓ ΟΥΠΘΥΒ 8 ὙΨΟΥ͂ ΒΙΤΉἾΠΑΓ τὼ {Π 6 ῚΓ 

ονγη, πα Ὀογ Ομ ἔπ ΡΟ 6Γ οὗ θἰσαῦθηοο ἴο ἀπ] (8 8); ΡΓοβαμαΐηρ [Π6 ΤηΘΆΒΌΓ68 οὗ ὑπ0 

ΘΠΘΙΠΊΥ ἴο 6 Ὑ]ΒΘΙΥ (Δ Κ6Π, ἔπ ν Βμοα]ἃ ῬΙδθθ πὸ ἀορθπάοποθ ἀροη ἐμοὶγ Ια πᾶθυβ, θαῦ 

ΡΟΠ ὑποὶγ οὐγπ ΘοΌγασΘ δπα τυ ἰβάομι, ποῦ ἱπηασίηϊ πο ἈΠΥ στοαῦ αἰ οσθποθ ἴο 6. ΔΙηΟΠΡ᾽ 

τηθη, Ὀαῦ ὑπαῦ [6 15 θοϑί, ὑγΠ0 Π88 Ῥθ6π ἰγαϊ πο ἘΡ ἴῃ τ μαΐῦ 18 τηοβύ ποραϊα] (8 4). 

1. τὸ βραδὺ καὶ μελλον. ὅ66 Ν. οῃ τὸ πιστόν, 1. 08. 8 1. Βοβροοῦ- 

ἴπρ πὸ ὁμαγρο οὗ Τὰγάϊηθ885 8η4 αἰ] ΟγΙ 685 ἴο τ ΠΟ. Ασομ ἀδιηι5 ΠΟΓΘ 

τΘρ]165, οἵ, 1. 69. ὃ 4; 10. ξξ 2-4. Ἱπάρρα πὸ 5118] ροτίϊοη οὗ {πῸ Οο- 

αἰ απ ΒΡΘΟΟΙ οοπδίβυθα πὶ Πρ γι ἀπο {μ0 Τιοραςοιηοηΐδ 8. [ῸΓ ὉΠ οἷν 

ϑίονν δηα φῬυοογαβυϊ δῦ! ηρ ἴθιηΡ 1". ὃ... ἡμῶν, τολίοη, ηιοϑέ 68Ρ6- 

οἱαϊί ἐόν δαηιο ἔην ἰδ. μάλιστα 15 ἴο Ὀ6 ἴἈΚΘα αν ἢ ὃ -: τολίοἤ, Ὡ1076 

ἐάν αγ οἶἤιογ" ἐϊνῖηιψ. Τὰ τοβροοῦ [ο ἡμῶν, ὙΥΒΙΟᾺ Καδπον (ὃ 218. ὅ. [) 

τΆηκ8 πὶ ὑπ6 σοηϊγο οἵ παδίθυϊα!, Τ ργοΐοῦ. τυ ΟΥΟΒΌΣ (ὃ 891. β) 

το τοραγᾷ ἰῦ δ5 ἃ ροββθββίνθ ρϑηϊθϊγο, ἴῃ ἀοροπᾶθποθ Ἰροπ ὑπ πϑαίου 

Ρτοποῦῃ, ὙΥΒΙΟ 'π ΘΟ ΠΘοίοη ὙΥ 10} γου 8 οὐ ρυαῖβο, Ὁ] πιθ, Οὐ' ὑγο οι", 

18Κ65 Β80} ἃ σϑηϊίνο. Οἱ, Μίι. ὃ 517. σπεύδοντες, 17 ψοῖί 1066. ἴο 

μαβίοη, (1ο {π6 τγαν). 5. ὃ 290. 6. ΤῊΘ δροοβὶβ ἷβ ἂν παύσαισϑε. 

ΒΙοοιηξ, τοραγᾷβ [815 ἃ8. ὦ βου οἵ δάδρσο πὸ ΟἿ ὁ Ὅ0. ΠΙδΚΟ ΤΠΟΓῸ Βαβίο 

ἔμπαπ ροοᾶ βρϑοᾷ, ἀπᾷ “{πὸ Τγἐμοϑῦὺ ὙΥᾺΥ ΤΟ 8 ὅπ βυγοϑὺ νὰν 

ποπιο. Οοιηραγθ ὑπὸ Τιαὐϊπ Ῥγονοῦ, 7γοδέΐμα ἰοηΐο. καὶ ἅμα ἴῃ- 

(τοάπορϑ Ἀποῖθο ΤΘΆΘΟΩ ΨΥ ὑπ Πϑοραφοιποηΐδηβ Βμου ἃ ποῦ ὃ 

ἈΞΒαιηθα οὗ ὅπ ὁματρο ΠοτῸ τοβροπᾷοα το. ὙΠοῦθ 8 πὸ πορὰ δ δ] 

ΒΙοομ. οἵ βαρρΙ γἱπρ διὰ τοῦτο, βῖποο, 8 Ηαδοὶς ΟΌΒΟΥΥΘΒ, ὑπ ΒΡΘΔΚΟΣ 

ΘΙ ΡΙοΥ5. ὕπο αγριμηιθγεύτιηυ αὖ ἐγ, δοίιι. ὙΊιο Τλοῦ ὑπαῦ {πο Τιαοραφιποηϊ- 

Δη8 δ ΔἸνγανγ 8. οπ]ουα ἃ ἔγοο οἰδγ, 15. δαἀποραᾶ ἃ8 Ῥγοοῦ {πᾶῦ {ποὶγ - 

Βα (5 γοτο ποῦ ἀοοιηρα ὑοῦ θυ οὗ τοργθμθηβίοη. 
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Ὡ. δύναται---τοῦτ᾽ εἶναι, ““ἵη, ἐΠη18 οογιϑὶδἐ8.) ἘΒΙΊοοΙηδ, ῬοΙΠΔΡ5. 6 
ΘΧΡΙΟΒΒΙΟῊ Ξε σαι ὃ6 γεσαν θα αἃ8. τοῦτο γὙοἴοβ5 ἰο τὸ βραδὺ καὶ μέλλον 

(δ 1 5107). ἃ5 ἀοθ8. αἰβθὸ αὐτὸ ἴῃ {ῃ6 ποχῦ οἴδῦβο. εὐπραγίαις, ο7ν 
αὐοουιγνδ 97᾽ ϑιιοοθ85 (Δ[Ὁ. ὃ 898, Ὁ), οὐ ὧν ργοθρονλτέψ (Κ. ὃ. 288. 8). 1 15 

Ὑ76}1 τη] κοᾶ Ὀγ ΒΙοοπιῖ,, {πΠᾶῦὺ ΑΤΟΠ ἀδιητ5 ΠΟῪ Ῥτοοθοᾶβ ἰο οἷνθ 8 

βου οἵ βκοίοῃ οἵ π6 Τιδοθαφυποπίαπ οΠδγδοΐου, ἰπ ὁρροβίθϊοπ ἰο {πῶ 

δίνθη οὗ π6 Αὐμϑηίδηβ ὈΥ {π0 ΟὐΥ  Πΐ8η8. τῶν---ἐξοτρυνόντων 

ἀθρϑπαβ οἢ ἡδονῇ, ἴῃ [Π6 56η58 οἵ ἡδονῇ ἣν παρέχουσιν οἱ ἐξοτρύνοντες. 

οὐδὲν ὈΘΙΟΠΡΒ ἴο ὈΟΓῚ {πὸ δι οἶρ] 8η4 {π6 σοῦ. ΟΥ̓ 1. 19. 81; 

8ὅ. 81. Βείαηῦ ᾿ἰηέουργοίβ. ἀνεπείσϑημεν, 1τ06 τσοιϊα, ὃ6 γμεογϑιααοά, 

ἃ5. ποῦ ρ ἢ Ὁ σσοῦθ {Π6 5β'1η016 ἐπείσϑημεν. ῬΟΡΡΟ 8180 (Ῥιοϊθς. 1. Ρ. 
208) ὁΘΟηβίάουΒ ἀνα- ἃ5 Ῥ]θοηϑβίϊο Βαῦ ΒΙΟοΙΙΠΟ] ἃ Τηογθ ΘΟΥΤΘΟΙΥ 
γτηϑκο5 ἰῦ βίδῃα [Ὁ μετεπείσϑημεν, 1056 τρομϊὰ ὃ6 ρογϑιιααοά, ἐο ολαηγο 

(ΟἿΣ ἀθύθυ  παύϊοη). ὍΤῊΘ δουϊβῦ ἤθιῸ ἀθποίθβ οαβίο ΙΔ ΓῪ δοίΐοη. 8360 
Ν, οπ 1. 70. ὃ 6. 

ὃ. τὸ εὔκοσμον (σοοΐ 07.467) τ-- τὴν σωφροσύνην, ὙὙΒΪΟΙ ἔοΥ {Π6 586 

ΟΥ̓ νδυίθιυ ἰβ Β βου αΐθα ἴον Ὁ ἴῃ (Π6 ποχῦ βθῃΐθποο. τὸ μὲν.... 

εὐψυχία, ἐλ6 ογ6, δδοαιιϑ6 ὦ 867,86 47) δἠαηιθ ἐβ ἐΐ6 ῃιαΐν οἰθηιθηνέ 97 τὶ 

ογεἰογἶψ ἐθηι6᾽", αγιαὶ ΚῬοηυ ὦ 867,86 97) ϑλαηιθ αγ.ῖϑ68 ᾧ πιωρῖψ 8ρνὶέ. ΤῊΘ 

ΤΘΔΒΟΏΪ ΠΡ 18. ΒΥ]]Ο  Ἰβῦϊο8} : ἃ Β6η586 οὗὁἨ ΒΏϑΙηΘ 18 ΔΙνσα 8 αὐλθημἀαηῦ πΡΟ᾿ 

τηοἀθυαίϊοι ἃπα αἰβογθίίΐοη ; θαῦ ἃ 56η886. οὗ βῃᾶπιθ Ὀδρϑίβ ὃ ΤΠ ΔΗ] 
ΒΡ᾿ΡΙΌ ; {ΠΟ ΘἔΌΓ 6 ἃ ΤΊΔΗ]Υ Βρ᾿γἸῦ 15 ὉΠ0 σοϑα]ῦ οὗ τηοαογαίίοη 8 πα ἀΐβογθ- 

ἰίοη. τὸ μὲν ΤΟΙΌΓ5. 10 πολεμικοί, ὙΠΙΟΩ 15 τορθαίθα ἴῃ εὐψυχία 88 

αἰδὼς 5 ἴῃ αἰσχύνης. ΤΠ ΑἸ ΠΟ] ἴῃ Ἰηζογργούϊπσ {Π|5 Ῥάββθαρθ, Πα 

τ Βαϊ οα ἔοιη νου] ΚΙ πρ᾽. [ἢ 6. ΒΥ ΠΟΙ ΙΠΟῸ5. ὙγΟΓΩ͂Ββ. σωφροσύνης 

πλεῖστον μετέχει, ϑλαγε8 ηιοδέ ἰαγρφεοῖψ ὧν τιοαολαΐίοτν 47 ἑθηιρθν. 8. 
8191. Ν. εὔβουλοι δὲ ΤΘΒΡΟΠαΒ ίο τὸ μὲν (οἷ, ΥΊρ. Ρ. 3. 1.) ὅπᾷ 
ΤΟΙΟΥΒ. ὍΔῸΚ ἴο εὔβουλοι---γιγνόμεϑα. 

(ἃ νᾶγῖθα οοπβυγαιούϊοη [Ὁ ὅτε ἀμαϑέστερον παιδευόμεϑα), ϑδοίτιϑ6 106 αγ8 

ἔοο αἰγιἰδαγγιθ (ΘΡΟ ΚΘ. ΒΡ (1081) ἐο ἀοϑρί8θ ἐδι6 ἴωαιο8. ἀμαϑέστερον 

8. ἔδκοη Δάνογ ΙΔ] τ} παιδευόμενοι. ὙΠΟ ροηϊξῖνο γῆς ὑπεροψίας 

ἀορθπαᾶβ οἢ ἀμαϑέστερον (ὃ. ὃ 196. 1) ἴῃ {Π0 Β6η86 οὗ ἢ ὥστε τοὺς νόμους 

ὑπερορᾶν. Οἵ. ΜΈ. ὃ 461; 5. 298. 1. ὙΠῚΒ ραββᾶρθ ΓΘίοΙΒ [0 {π6 τὸ- 
ῬΙΟΔΟΙ65 οαϑῦ ΠΡΟΠ [η6 1 ΔοΘαεο ΟἾΔ 8 ἵπ {Π6 ΒΡΘΘΟὴ οὗ {πῸ6 ΟουἸ πίῃ ϊ- 

85 (1. 68). σωφρονέστερον. Βορθοεαῦ παιδευόμενοι. τὰ ἀχρεῖα 

Ἰ1π105 ξυνετοὶ ἃ5 {πΠ6 ἀοοαπαίνο ΒυπΘοαο ἴοι], δηα τοουβ το [Π6 ο1ο- 

αθθποθ βὐθπαϊοα δηα ρυδοιβα Ὁ. {πὸ ΑἸΠοπίδπβ, θα ἀοοιηοα ὈῪ {π0 

ΤιΔοοαεοηοπΐδη8. οἵ {ἸΠ]|ὴρ ἱπηρογίδηοθ δηα {πϑυ θυ πορ]θοίθα ὈΥ 

{ΠΏ 611. ΤἼΘ ὑνουβ λόγῳ καλῶς μεμφόμενοι ἅτ 6 ΟρΡοΒοά ἴο ἀνομοίως 

ἔργῳ ἐπεξιέναι, ἃ ἤθηοΘ. μεμφόμενοι ΤηΔ  Ὀ6. Το πον θα ἰηΐο ἘΠ Ρ] Βῃ 

ὉΥ δὴ ἢ Π]ἶνο, ἴῃ ΟΥΩ͂ΘΡ ἴο ΘΟΥΓΘΒΡΟΠα [0 ἐπεξιέναι, ΟΥ ὈΥῪ ὉΠ6 ἸηΠ]οὰ- 

ἀνθ Ἱἢ δὴ ΔανθγῸ οἵ {1π16, τολύϊο 106 δίαπιο (586 Ν, οἡ 1. 18. ὃ 0). -- -τ-- 
ΤΌΝ 

᾽ ΄ ’ ἀμαϑέστερον. .. «παιδευόμενοι 

1 
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ἀνομοίως ἴο ΟἿ ΠΑΓΔΉΡΊΙΘΒ. ἐπεξιέναι ἀθρθη 45. συδιηταδίϊ Ὁ} Ὁ ΟΝ. 

παιδευόμενοι, Δ] ΌΓΠΟῸ ἢ ἴῃ ἃ ΤΩΔΏΠΘΙ ΘρΟχθρϑίϊοδὶ οἵ {πὸ οἰδαβθ ἱἰτηιηθαϊ- 

αἴϑὶν ΡῬγοοθαϊπρ. νομίζειν. ΘΌΡΡΙΥ ἀρϑὶῃ παιδευόμενοι παρα- 

πλησίους, 56. ταῖς ἡμετέραις. ὅο Ηδδοκ ἃῃᾷ Ῥορρο. Αὐποὶα δέθον 

(06). οαἶνοβ 88 [Π 56η86 οὗ παραπλησίους... «τύχας, ἰδὲ ἐο ἐδ ολαηε8 

47 ταν, συ μῖο οαπποῦ θ6. αἰβυϊ ΠΟΥ] Υ τηϑᾶ8 οἂὐ ἴῃ Ὑγογ 5 Ὀθέουθηδπα (οὐ 

λόγῳ διαιρετάς). ΤῊΪΒ πηϑὺ Ὀ6 [ἢ6. ἔγπιθ 5Βθη86 οὗ ἐῃ]8. ΟὈΒΟΌΓΘ ῬΆΒΒΑΡΘ, 
δηα γοῦ [μ6. οὈ͵θοίίοπ τηϑᾶθ ὈΥ 66]. ἰο Ἡδδοκ᾿Β ἱπίογργθίαίίοη, [Πὰὺ 

ΤῊΌοΥ ἀἸ 465 οου]ᾶ ποῦ μᾶνϑ Ῥθθῃ ἱρπογαπύ οὗ [Π6. δτηοβῦ ἱπῆπίΐθ αἴνοῦ- 

ΒΥ οὗ {πΠ6 ὑπουρηῦβ οὗ τηθη, 15 ποῦ ὙΘΡῪ Ὑγϑὶ συ, βίποθ διανοίας ΓΘΙΘΙΒ 

66 ἴο ριι),}90ὁ86 ΟΥ̓ ὑπέοηζϊοτν ἴθι τοβρθοῦ ἰο [6 οδυγυΐηρ ἢ. οὗὁἨ νγδγ, 

ὙΠΟ. ἃ ΒΚΙΠῸ] σΘΠΘΓΆ] Ὑ71}} οὐδθη πη 65 ἀϊνίπθ, ὈΥ οοηβιἀθγῖηρ υδῦ ἢΘ 

ἘϊΙη561 σου] ἄο, 1 ρ]δορᾶ ἴῃ {Πθ βιυπαῦϊοι οὗ ᾿ῖβ ΘΠ ΘΠΥ. 
4. ἀεὶ δὲ---ἔργῳ 15 ΟρΡΡοΒοα ἴο οὐ λόγῳ διαιρετάς, ὑπ οοηδέν ποῦ ο ἢ 

θοΐηρ ομδηροθα ἔγοπι {π6 ἱπῆ πἰτῖνο ἴο (ῃ6 ἢπὶίθ γοῦὉ παρασκευαζόμεϑα. 

ὡς... «ἐναντίους 18 Ῥαὺ ΤῸΓ πρὸς τοὺς ἐναντίους ὡς πρὸς εὖ βουλευο- 

μένους. ΤῊΘ ΡΓΘΡοβιζοη, ὙγΠ 0 π ̓ξ ΒΠου]α βίϑηα ὑνγῖοθ τυ ὕνγο ΟἿ 

ξϑγοπῦ ΠΟΌΉ8, 15 οὐδθη ραῦ ΟὨΪΥ ποθ, πα {πθη ποῦ τ ἢ {Π6 ῬυΪποῖραὶ 

ποῦῃ, θαῦ τυ Π6 βαρδύδηθινθ ἴῃ ἀρροβιΐοῃ, ἢ ἐπαῦ ργθορᾶρα, Οἱ 
Μύ. 8ὶ ὅ95. 4. ὡς ἁμαρτησομένων, οἿν {δι διιρροβίζίοη, ἐπαΐ ἐδομ «οὐ ῖ 

οοηυυὶέ πάθον. Κ΄. ὃ 812. 6; 5, ὃ 296. ἃ. ὡς ἡμῶν... -προνοου- 

μένων. Τὴ οοῃβίσιοίίοη 15, ἀλλ᾽ (ἔχειν δεῖ τὰς ἐλπίδας ἐξ) ἡμῶν αὐτῶν 

ὡς ἀσφαλῶς προνοουμένων. πολύ τε... «ἀνθρώπου. ΤῊΘ βϑηςπηθηῦ 
18. Βα }]81 [ο ἐπδῦ οοπίαϊηθα ἴῃ νομίζειν. - -. εἶναι (ἢ 8 ΒΌΡΓΔ), 88 σἴνϑῃ ὈΥ͂ 

Ἡδδοκ πᾷ ῬΟΡΡο, ΟΠ]Υ ποθ σθηθτα]. ἄνθρωπον ἰ8Β ἔμ βιθήθοῦ οἵ 

διαφέρειν ἌρΡοπ ΒΙΟΗ ἀνθρώπου ἄθροπαβ (5. ὃ 198. 2). ἐν τοῖς 

ἀναγκαιοτάτοις, ὧν ἐδῖπρβ ἐλαΐ αΥὸ μι δοοϑ8αγ, Ορροβθᾶ ἰο τὰ ἀχρεῖα ἴῃ 

ὃ 8 ΒΌΡΓΔ, 

ΟΗΑΡΤἊΝ ΣΧ 

Τὴ Βδοσί, βίποθ {πον μδα ὍΘΘἢ ῬΓΟΒΡΟΓΟῺΒ ΠΟΥ {Π6 ἰηϑεϊςατοπβ παπᾶρα ἄοννη Υ ἐπ ὶν ἤΌτ6- 

ΤΆΛΏΠΘΥΒ, [Π 6 Ὁ ΒΒ ποῦ οαϑὲ ἔπ θη δία, δηἃ δοὺ ἢ Ῥγθοὶϊρὶ ἰαὐοπ ἰπ δη ααὶτ οὗ βοὴ 

τηοπηθηΐ (Β 1): Ὀπΐ Βῃου]ὰ βοπα 8ῃ ΘΙ ὈΑΒΒΥ ἴο ΑΙΏΘΠΒ. οἡ ἴΠ6 δ αἰ γ8 σου ρ] αἰ θα οὗὨ δηᾶ 

τηθϑηνν ὨΪ]6 ΠΠΒ ΚΘ ῬΓΘΡΑΓΘΕΪΟἢΒ [ὉΓ τγὰγ (δ. 23), Ατομίἀδτηιβ μανίηρ οἸοβϑαᾶ μὲ Βρθθοῦ, ϑ186- 

προΙαίᾶδβ, ὁη6 οὗ {Π|0 ΘΡΊΊΟΥΒ, Υἶβ65 ἴὸ ΤΣ ΡῚΥ (8 8). 

1. μελέτας, ἐπϑέϊειξίογια, το ουσὶ ρ τοῦθ ῬΑυ ΙΟ]ΔΡ]ν ἰο {πΠ6 οαποῦδ- 
ἰϊο οἵ ΟΠ] ἄσθη ἀπ σψοῦί, δοοογάϊηρ ἴο {π6 1ανν8 οἵ ΤΥ ΟΌΤρΡΊΒ. 

ὠφελούμενοι ἔχομεν, τ0Ὁ56 ἤανθ εἰϑο εοἱέδ, αἀναπέαφο. ὅφο. Ν, οἡ 1. 67. 
δ 1, μὴ παρῶμεν (ὃ. ὃ 218, 9). ΤΊ|ιΘ οὈ͵θοῦ 15 μελέτας, μηδ᾽. 

πὰ  ὐλῶ;-.: “.-.. 



ὕπαρ, ΤΧΧΧΥΤΙ] ΚΟΤΕΒ. 8388 

ΤῊΪΐβ ποσαίϊνο Ὀθοηρϑ ἰο [Π6 8016 ργοροβίἐοπ τὶ Ὑγβοἢ. 1ὐ 8. οοη- 
προίρᾷ. ὅ66 Ν. οἡ 1. 12. 81; 84. ὃ 2. περὶ πολλῶν σωμάτων 

κ- τ. λ., ἐπυοϊυΐπ πιαπῳ ζἕυοθ, πυμοῖ, τοοαζέ]ι, οἴο. Τῃ τϑβρθοῦ ἕο {π8 στϑ- 

Ῥϑέϊοη οὗ καί, 566 Ν. οἡ 1. 80. ὃ 8. ἔξεστι, 50. καϑ᾿ ἡσυχίαν βου- 
λεύειν ἴγτοτα {η6 ΡΓθοθαϊηρ οοπίθχί. μᾶλλον ἑτέρων --- μᾶλλον ἢ 
ἑτέροις. Μί. ὃ 454. Οὐδ. 5. ὙΠ6 ΟοΥἸπ Πΐδη5 8 ΓΘ ΓΘ ΘΓ Θα ἰο ἴῃ ἑτέρων. 
ΘΕ Ὶ. 09. 8 ὅ; 11. 51: διὰ ἰσχύν, ογτι ἀοοοτιγυέ 477 Οὐ" Ῥοιο67,, ὙΠ 6 ἢ 

σοῦ ]α ἀθέου ΔΠΥ ΟΠ6 ἔγοτα αἰΐϑοκὶπρ τι8 ΓΆΒΗΪΥ. 
2. περὶ ὧν ---περὶ ἐκείνων ἅ, οὗ ν οἢ {Π6 το]αύνο 18 οοπβίγποίθα 

τυ ἀδικεῖσθαι, Δοορογαϊηρσ ἴο {Π6 ἔογτηα]α ἀδικεῖν τινά τι. Ι͂ῃ τοβρθοῦ 

ἰο οἱ ξύμμαχοί φασιν ἀδικεῖσϑαι, οἵ. 1. 67. ὃ 4. 
5660 Ν. οπ 1. 88. ὃ 2. ἑτοίμων... .δοῦναι, δῖπιοθ ἐΐεψ αΥὖὸ γεαάψ ἐο 

ϑεδηυϊέ ἐο ἐγίαϊ., ΤῊ ργίϊοῖρ]θ μθτθ ἀθποῖθβ οαῦβθ. 8866 Ν, οἡ 1. 9. 

δ 4 (6ηα). Οπ δίκας δοῦναι, 5866 Ν, οη 1. 28. ὃ 2. δὲ ΞΞ- γάρ. 

ἀδικοῦντα, ὈΥ 15. ΔΗ Ππ6515. τυ ἢ τὸν διδόντα (806. δίκας), 5᾽σμ 1 ῆθ5. Οἢ6 

Ὑ110Ὸ 5 οοηνοἰθα οὗ υυγοηρ- ἀοίΐηρσ, ΟΥ 710 Τοίπβθβ ὕο Βα ὈτηΪῦ το 8 7πα1- 

οἶδ] ἱηνδϑυσαίίοπ. ΤΠ βαυθ]θοὺ οὗ {Π18 βθπίθποθ 15 ἰέναι, υνἢ ὙυΒΊ ἢ 

{Π6 ῥῬγθαϊοδΐθ νόμιμον 5 Ραῦ ἴῃ ἀρτθοιηθηΐ, πα ὑΥΒ]Οἢ 15 π8}1ῆ 64. ὈΥ 

οὐ πρότερον. γάρ. ΤῊΘ. 6]]1ρ518 ΤηΔΥ Ὀ6 Βαρρ] 164, 70.) (ΟΥ̓ {ῃ08 

ἀοϊπρὴ) ψοῖν εοὐϊἰ οοτιδιέ, οἴο. 

8. Σϑενελαΐδας. Οἷ, Ῥαῦβδη. 1Π|. 7. 8 10 (οἰϊοα Ὀγ ῬΟΡΡοΟ): Σϑενε- 

λαΐδας, ἔς τε ἄλλα ὧν οὐκ ἀδύνατος ἐν Λακεδαίμονι, καὶ ἐφορεύων ἐν τῷ 

ἄλλως τε καί. 

΄ - ΄ ᾿ 8. τς μ᾿ 

τότε, τοῦ πολέμου μάλιστα ἐγένετο αἴτιος. 

ΘΟΕΓΑΡΤ ΕΝ ΤῊΣ ΧΣΥΙΤ, 

ΒΕΒ ΘΠ ᾽αἱ 485 σοσητηθη 65. ἢΪ8 ΒΡΘΘΟΝ, γΒ ἢ 185 ὑγαΥ ϑραγίδη ἱπ 115 Ὀγθυ ἐν δπἃ ὉΠ. πέπΠ658, 

ὉΥ Ρτγοίδβββδί πο 18 ᾿Π8Ὀ ΠΥ ἴο σοι ρσθμομα ἴΠ 6 Βρθϑοῖ οὗ [Π6 Αἰμθηΐβηβ, τη Πβᾷ βαϊὰᾷ 

ΤΩΒΗΥ͂ ἐπ πΠρΒ ἴῃ {Π ΙΓ οὐγπ ῬΡΥαῖβθ, θὰΐ Πδᾶ ρβββθα οὐδὺ {Π|ὸ ΟΠ ΑΤσΘΒ Τη86 αρϑὶηβῦ [Πθιη ὈΥ͂ 

[86 411165 ἐπ Ρεσίδοϊ βίίθσποο ΤΥ Π6Υ Πδα ἄοπθ τγ6}] ἴῃ {Π6 Ῥ υβίϑη ὙΆΓ 8Π4 ὝΤΘΓΘ ΠΟῪ 60}- 

ἀποιίησ βάν, ὑπὸν οαρηῦ τὸ τοῖν 8. ἀου Ὁ]6 απ θη [ὉΓ ορϑβίπρ' ἴο θ6 σοοᾶ 8πᾶ 

ΤΌΣ Ὀδοομΐηρ Ὀδᾷ (8 1): 85 ἴΠ6 Τιδορᾶεθιηοηἶδπ8 ἢδᾶ ποῦ οῃδησοᾶ, ἔπ 6 Ὁ Βῃου)] ἃ ἄοὶαν ποῖ 

ἴο τούθηρσθ 86 ἱπ͵υτί68 ἄοπο ἴο {πΠ6ῖτ 4}1168 (8. 3): Ἡ Ὠδίθυϑσ τηϊσῃξ θ6 {Π6 ΤΘβοῖγοοβ οὗ 

π6 Αἰμοπΐδηβ, γοῦ {Π6Υ δᾶ 411165, γῇ οϑθ ὙΤΟΠ ΡΒ ΒῃΟυΪα ποῖ ὍΘ τϑγοββθα ΒΥ ὑπτογᾶβ θυ 

ὉΥ δοϊϊοῃβ (8 8); ποῖ {Π6 δύθησοβ θπὶ {Π6 ἄοοτβ οὗ δὴ ᾿π͵ΊΏΓΥ ΒΠΟΌ]ἃ ΘΟΠηΒΌ τη 6 {{π|6 ἴῃ 

ἀοΙ θογδοη (8 4); [86 αἀϊσηϊν οὗ ϑραγία, δπᾷ 8 σοσδγᾷ ΓὉΓ [ΠΘΙΓ 811168, ἀθιηβηοᾷ {μαΐ 8 

ΟἾΘΟΚ Βῃουϊα θὲ Ραΐ ἀροπ [86 τἱβί πο ΡΟΥΘΙ οὗ [ἢ 6 ΑἰΠ 6 πἰ8η8 (8 δ). 

1. ἀντεῖπον ὡς οὐκ ἀδικοῦσι. ὅ66. Ν, οἡ ὡς οὐ αἰξον ἀντέλεγον, 1. 

11. ὃ 8. καίτοι εἰ, απᾶ ψεοΐ ἐξ-- σταπέϊηᾳ ἐπαέ. ------- διπλασίας ζη- 
μίας. ΟΥ̓ ΠΙ. 67. ὃ 2. 
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2. ὁμοῖοι, ἐἦι6 βαγλο, '. ὁ. ἸΠθογαύουβ οὗ ἄτϑϑοϑ (88 ἴῃ 8 5060]. τϑυπδι κε). 
οἱ δ᾽...-«πάσχειν. ὙΠΟΙΘ 816 ὕνγο Ἰηοαθ5 Οὗ ἱῃίονργθίϊηρ {Π|8 

Ῥάββαρο, ΔοοογἸηρ 85 μέλλουσι πάσχειν 15. ΔΊΚΘἢ ἴῃ Π6 βθη86 οἵ ο δ6 

αδοιιέ ἐο 8178 ̓., οὐ ἐο ἀοίαν βι) νης, Ὀοΐῃ οὗἨ τ ΠΙ ἢ θη το {Π6. 5816 

ἐπίησ, νἱΖ. ὑπαῦὺ ὉΠ. 411168. ἃγθ ΠΟῪ 8ούθα ΠΥ ΒΡ Ἰησ Ἰη͵ανο5. ΤῊΘ 

Ἰαΐξου βρη δύο ἰδ ῬΓΘὉΡ το Ὁ. ἩϑδΟΙΚ, 858 ΤῊΟΓΘ ΘΟΠΒΟΠΔΠΘΟΙΙΒ Ὑγ 1} 

μελλήσομεν ὙΠΪΟ]] ῬΓΘΟΘᾶθβ. ΤῊὰΒ ὕποῦο ὑγοῦ ]α Ὀ6. ἃ Ῥ]ΔΥ͂ ου {πι68ὸ 
πνογ 5, ὙΠ ἢ. ΔΓ0 ΘΓ ΒΙΓΟΏΡΊΥ ΟΡΡΟΒΘα: θέ ε8 ποΐ αδίαψ ἰο ἑαΐό τδη- 

φεαηοε--- Ὁ} οὐ" αἰϊο5 α(ο τιού ἀοἰαψ ἐο 81} 87' ἸΠ7Ὲ 1168. οἱ δ᾽ 15 ο΄η- 

ΡΙοΟυ ἃ ἴῸ} [Π6 ἀριηομβύγαθνθ ῬΡΓΟΠΟπη. 

8. ἄλλοις, 1. 6. πὸ ΑἸΠΘΠΪΔΠ8. οὗς... ἐστίν, τοῇοην 1τὉ6 ἡχιιϑὲ 

ποί δεοίγαμψ ἰο ἐπα Αἰδοηίαηβ. ὙΤῊΘ νοῦ 08] παραδοτέα 18 [Ὁ] ονγΘα ὈΥ 

{86 5δ1η8. οὔβθ ῶἃ5. 15 νοῦ. “Τὴ 86 οὗ {Π6 Ρ]0Γ}8] [ῸΓ {Π6. β'πριϊαν, 

ΔΡΡΟΒΘΙΒ ἴο Πᾶνϑ δι ΐβοη ΠΌτη {ΠῸ σναῃὺ οὐ ἃ ποὰῃ οὐ ἀθἤ ἶζθ οὈ͵θοῦ οὗ 

Β6η86, ἴο αἶγνο βίγϊοῦ ΠΠΙΓΥ τὸ {Π|0 οοποθρίϊοη." ΟΥ̓ΟΒΌΥ ὃ 461. Ν, ---- 

μὴ λόγῳ 15 ἴο "6 ἰακοῃ τυῦῖθ βλαπτομένους, ἃπΠα 50 1 Πᾶνθ ρΡοϊηίθα {ῃ6 

Ῥϑββερθ. παντὶ σϑένει, «οὐέἠ, αἰΐ οι" ηυϊρέ. 

4, ἀδικουμένους, τοἼεγν 106 αγ6 ἱγ)ιγοα, (σθο Ν. οὐ 1. 18. ὃ 6), ἰδ ἕο θθ 

οοπβίσποίθα ὑν]ἢ βουλεύεσϑαι. ἀλλὰ---μᾶλλον πρέπει, διιέ ἐξέ 18 

γαΐ]ιογν" ϑεοοηυΐπφ. ΤῊΘ σθηθγα] βϑηθηθηῦ 15, ὑπαῦ πλθὰ οαρηῦ το οοη- 

58] Ἰοηρ ὈΘίΌΓα ὉΠ6Ὺ Θοιητηἶ 8 ϑοῦ οὗ ᾿ῃ]πβύϊοθ, Ὀτὺῦ πὶ ῬΡαΒἰβῃϊηρ; Θν}]- 

ἄοοτϑ, ὕπο ὑγἃ8. πὸ πϑοᾶ οἵ ον ίϊοη. πολὺν κρόνον 15. ΒΡΟΙΚΘῊ ἴῃ 

Τοίδιθποθ ἴο {πῃ6 σου 5 οὗ Ασοβιάδτησβ, 1. 8δ, ὃ ὅ. 

ὅ. ἀξίως τῆς Σπάρτης, 1. 6. 88. 15. ΒΌΪΔΌ]6 ἴο {π0 ἀϊρηϊν οὐἨ ϑραδτίαδ. 

καταπροδιδῶμεν --- προδιδῶμεν, ΟἸΪΥ͂ Βύψοη 56}. 

«εοὐέλ, ἐδ αἱὰ 97 ἐλ6 φοαϑ. 

Α “ ΓΗ ΄ 

ξὺν τοῖς ϑεοῖς, 

ΘΟἨΑΡΤΕΝ ΤΊ ΧΥΤΙ: 

ΒΙΠοποϊαἰᾶδβ, ἴπ υἱσίπθ οὗ Ηἷ8. ΟοΘ 88 δρῇου, Ῥαΐβ πὸ αποβέϊοη ἐο σοί ἴῃ ἐμ Τιλορἄδιηο- 

πΐδη ΒΒΒΘΙΩΌΙΥ (8 1); Ργοίοπαϊησ παῦ ἢ6. Ομ] ποῦ ἀθίθγτηΐπθ, ὈΥ 19 Βῃοί, οἢ. ὙΠ] 

βἰᾶθ νγαβ [ῃ6 σπϑ]ου ον, μΠ6 Ῥγοοθϑᾶβ ἕο ἐᾷ κο [Π6 αποδβίϊομ ὉΥ 8 ἀἰϊνίβίοη οἵ 6 ἈΒΒΘΙΩΙΥ, 

ῬΥ νον 1 ἀρρθαγοὰ ὑπαὶ ὈΥ δ Ἰᾶτθθ τηδ]ουιν [Π6 ἰγθαΐν πγα8. ἀφοϊατθα ἰὸ 6 ὈΓΟΚΟΙ 

(ξ8 2, 8): [86 811168. Βανίπρ Ὀδθὴ οΑ] θὰ ἰπ ἀπᾷ ἱπήουτηϑα οὐ [Π6 νοΐ, 10 τγδβ σϑβοϊ να ἴὸ οδὲ 

8 ΒΘΠΟΓΙΑΙ τηθοίηρ ΟΥ̓ {Π|6. 411168, Δ Βα τας ἕο ἐμθαὶ {Π6 απθϑέϊοη οὗ Ὑγϑγ, ἴῃ οὐο τ τὩν 

1 10 τναβ τοβοϊ νᾶ ἀροη, ἰδ ταϊσιῦ θ6 τνασϑᾶ ἴῃ οοποοτῦ (ἢ 4); αἴτον {18 ἀφοϊδίομ οὐ {1:6 89 

ΒΟΠΊΌΙΥ, τ ἈΪ ΟΝ ἰοοκ οἶδοθ ἐμθ Τοατίθθ ἢ γΘΑΓ Οὐ ἴΠ6. ὑπ ΓῪ Ὑ ΘΆΓΒ᾽ ἔγαοο, {116 811168 δηι, 

ΑἸμοπίδη8 τοίαση Βοτηθ (88 ὅ, 6). 

1. ἐπεψήφιζεν---ἐς τὴν ἐκκλησίαν (- - ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ), ρεΐ ἐλι6 φιιο8- 

ἐΐοτ ἐο υοἵο ἵπ, {}ι6 ἀαϑϑοηιδῖψ. ἐπεψηφίζειν --- ψῆφον προϑεῖναι. ΟἿ, ΜΙ, 



5» 

ΟἼλρ, ΠΧ ΧΧΥ͂ΙΙ] τ ΧΝΟΥΕΒ. 857 

8 402. Οὗ. ἔφορος ὦν. Οπ [Π6 Ρουγο 5 8πᾶ ἀυΐξ165 οὗὁἨ [ῃ6 Θρβουβ, 
οἵ. ΜΏ]]. Τϑονίδηβ, 11. ΡΡ. 114-189. 

2. οὐ ψήφῳ. “8684 πο ᾿ρβὶ αυΐάθηη ΑὐΠθηΐθηβθβ ἴῃ Θοο] βία οϑ] οα] 15 
αὐθθαηύα, 584 χειρονονίᾳ." Ἠδδοκ. ΤΗΪϊβ ΠΟΥΤΘΥΘΙ Ὑγ88 ποὺ ΔΙΥΔΥΒ 
{86 οδβ86. ἐστὶν ἴΒ ἰο Ὀ6 Βιρρ!ῖοα τὶ ὁποτέρα μείζων, Δπἃ 85 
ῬΓΟΡΘΙΙ͂Υ [ῸΓ 18 Βα θοῦ τὴν βοήν, νγ ΟἩ. 18 ἐγαπβίογ γα ̓ πίο {Π6 ῥγϊποῖραὶ 

Οἰδβθ 85 15 οδ]θϑοῦ. ὅ66 Ν. οῃ πόλιν, Ι. 72. 8. 1. αὐτοὺς ἀοροηαϑ 
Οἢ ὁρμῆσαι. ἀποδεικνυμένους ἀδποία5 {ῃ6 τπη68η8. ὅθ Ν. οἡ [. 9. 

δῚ1, ΤΗΐΪβΒ ἄθνίοθ οἵ 5 Ποπο] αἰ οαυιβθα ΤΩΔΠΥ ὅο γοίθ [ῸὉΓ ἐπ Ὑγ81, 

ὙΠῸ ἀδ’θα ποῦ Ορθῃ]ν ἴο ρῸὸ ραϊηβὺ ὑγῃδὺ βθοιηθᾶ ἰὸ Ὅ6 [π6 ῬορΌ]αῦ 

546. οὔ {Π6 πᾳαρβίϊοη. ὅτῳ ΤΘΙΟΓΒ [ῸὉΓ 15 αηἐθοθάθηΐ ἰο [Π6 οὐ θᾶ 
Βα ]θοῦ οὗ ἀναστήτω, ἃπα Ἰἰπι|1{5 δοκοῦσι. οἱ ᾿Αϑηναῖοι. Βοροαῦ 

τηρηΐΆ}]ν δοκοῦσι. δείξας ἰδ ἴο Ὀ6 Τοίογγθα ἴο ἔλεξεν, 8ἃ5. ὑπουρῃ 
Ὑγγϊτἔθη ἔλεξεν δείξας τι χωρίον αὐτοῖς. ΤῊΘ Βοπίθποθ, ἃ8 ἴὺ πον βίϑηᾶϑ, 
18 Ῥδγθη ρίϊοαὶ. ὅτῳ---μὴ δοκοῦσιν. ὅ60 Ν. οῃ ὅστις, 1. 40. 8 2. 

ἐς τὰ ἐπὶ θάτερα. Ἐδροδῦ ἀναστήτω. 

8. ἀναστάντες. ἩδδΟΙ {π1ΠΚ8 ἐπαῦ ἰῦ τη 6 ἰμίογγοα ἔγοτα {Π]8, 
{πδῦ {Π6 ΤιΑοοαεθιηοπίδηβ, δέου {Π6 οαβίοπι οὔ [Π6 Ποτοῖο αρθ, 5βδῦ Προ᾿ 
{Π6 σ᾽ ηα ὙγἘ 116 ΤΠΘῪ που 6]! θθγαίησ. “Βθα οὰγ ἀναστῆναι τηΐμτ5 
τϑοῖθ δὰ θοβ, αἱ 46 δϑαέδιιβ βυγΓ χθγϊ ηἰ, βρθοίδυθ Ῥοββθ ογθα! 4ου δ, ΠῸ5 
ῬΓεου τ." Ῥορρο. οἷς --- ἐκεῖνοι οἷς, 1π6 δπίθοράθηῦ Ῥϑίῃσ {Π6 
Βι] οὗ οὗ ἐγένοντο. 

4. σφίσι μὲν δοκοῖεν -- ἐλεψ Παᾶ ἀφέογηυϊηφ -- ἐξ τρα8 ἐπιοῖγ" ορίγηίοη. 
τοὺς πάντας ξυμμάχους. ΟἿ 1. 119. 

ὅ. οἱ μέν, 1. 6. πὸ ΟοτΥΠ ἢ Ἶ8π5 δα {Π6 οὐμοῦ Τιβοοαεοιποπΐβη 81}168. 
ἐφ᾽ ἅπερ ἦλϑξον, λαυΐπῳ ἐγαπβασίοα, ἐΐ6 διιδῖγι6858 7017 τοϊίοῖ, ἐδ ϑν 

Παᾷ ὁὀοηι6 (Ξε Ν. οῃ ἀπίστη, 1. 62. ὃ 1). 

0. τοῦ---λελύσϑαι 18 {πὸ αὐ] θαύ νο σοηϊξϊνο ἴπ ἀθρθηἄθποθ οἢ δια- 
γνώμη, ἰΓ ὙΠΪΟΩ ἰὖ ἰβ ῬΓΟΡΘΙΥ ἴῃ ἀρροβίτϊοθ. ΟἿ, {πΠ6 Ἠοχπιθγῖο 

Ἰλίου πτολίεϑρον, ἃη {π6 Τιαίϊπ τἰγῦ8 Ποπια. ἐν τῷ... δεκάτῳ. 
ΚΠ Μφηβ6 ἢθἾπ5 ἃπηΐ ααϊπίο γ6] τηθᾶϊο γ6] θχϑαπίθ." Ῥορρο. μετὰ 
τὰ Εὐβοϊκά, αὐέογ' ἐὴ6 Ειϑοὶο τραν. 



998 ἷ ΝΟΥΒΒ. [Βοοκ 1, 

ΟΗΑΡΤΕΈΒΒ ΤΧΧΧΥΠΙ.-- ΟΧΎΤΙ. 

Ἡνίηρ Ρο]αϊθα [Π6 οβίθηϑι 016 θα υβε8 οὗ {868 τγᾶν ἴῃ ομδρβ. 24-81, [πὸ Ἠϊ8 

τουΐδπ πον ῬΘΟῸ8 ἴο ἃ ΤΟΊ ΑΕ, τηδᾶθ ἴῃ Θμ8ρ. 38. 8 6, {μαὖ [86 168] ργουπᾷ οἵ 

{πὸ Ὑγαν τγαβ [86 ἴραν, τυ τυ μῖοἢ {πὸ Τιαοοἀςυποπίδηβ τορανοᾶ [μ6 ρΡθαῦ τᾷ 

τορι ᾿πούθαβο οὗ {86 Αὐμθαΐδη ρόνγοῦ. [Ι͂ἢ οΡον ἴο τραῖτο {Π15 ϑυϊαθηΐ, πο 

ΠΟΥ ῬΙοοοοαϑ ἴο σῖγο 'ἴπ ἀθίδ!] ἃ ἰβίουυ οἵ {8μ6 αὔαϊνβ οἵ αὐθθοο, ἔροτα {πὸ 

οἴοβα οἵ ἔπ Ῥουβίδῃι γγϑι ἄοννα ἰο [μ6 Θομηπηθποοιηθηῦ οὗ {π6 ῬοΙΟροππβίδῃ 

“ψαν. ἴΙὰ (μῖ8 παρραῦνθ, μ6 ΒῃΟΥΒ ἴῃ πγμαῦ γΥ ὕμ6 ΑἸΒμοπίδηβ μ8 δαρτηοηίοα 

{{πθῖν Ῥονγον, ὕΠ6 ῬΟΙΙοΥ ΨΥ ΒΙομ. σονονπϑᾶ {πεῖν ἐγθαὐπαθηῦ οὗ {πο ῖν 411165, δηᾶ 

{μοὶ βίδα υ ῬΌΡΡοββ ἴο ργοπηοίθ {πὸ ἀσϑνϑηαϊζοιηθηῦ οὗ {ποῖν οὐ βΒίαΐθ, {Π6 

συδᾶπαι τὶ άνανγαὶ οὐ [Ππ6 Γιλοοἀτηοπίδηβ ἔροτα [86 Ῥαθ]Ϊο δῇδὶνβ οὗ ασὐθθοο, 

πὰ ἐποὶν νἰσῦαδ] Βασροηᾶον οὗ π6 ρο ΠΟΙΆ] συϊάδηοθ ἀπᾶ οοηΐμῸ] ἴο ὑπ ΑΥΠ6- 

αἴδπβ, 1 ἰβ ὁπ6 οἵ {π6 πηοδῦ γα] 16 ΒΌτη πη Δ Ρ168 οὗὨἁ ΠἰΒύΟΥΥ Ὑ 16. μὰ8 Ὅ66π 

μαπᾶοᾶ ἄστη ἰο τ8, ἀμ 15. 5} ΘΟ] ναὐθα ἴον 115 ῬΘΥΒΡΙ ΘΟ Υ, ΘΟΠΟΙΒΘΠ ΒΒ, 

θᾶ οὐϊάοηῦ ρα ]ποβ8 ἀπα ἱπιραν θα} γ. ὙΠῸ τόδᾶον, ψμῸ που] ἀπᾶ6}- 

βίδα ὑγ6 11 [π6 Ῥοβίἐἰοπ ἀπᾷ το]αἴϊν βίρθηρὶῃ οὗἨ [π6 ὕνγο Ἰθδαϊηρ; βύαίοϑ οἵ 

Θτθθοο, ψ θη ὑπ6 ῬΘΙΟροπποβίδη υγᾶν ὈΡΌΚα οαΐ, ΒΠΟυ] τη ἩΪΠΩ56} ὙΟΡΥ͂ 

τ Πὰν τ τ {π6. ονθηΐβ οἵ ὑπθ88. Ρυθοθ! ηρ' γθΆγ8, ὙΥ ΒΘ 186 ἀποϊοηῦ ρῬΆτη- 

ταδυΐατβ ἀἰβεϊ πρσαἰβῃθα ὈΥ 0Π6 δοιητηοπ πϑιηθ οἵ ἐλθ Πῇῳ ψέαγϑ. Ανποϊὰ 

τοαιαν ΚΒ, ὑμαῦ “ἴο ΤΟ]]Ονν [π6 π᾿ ϑύουυ ἴῃ ΘΠΤΌΠΟΪορίο] ογᾶθν, ἃ Το δου, ΑἴΓοΡ 

Βπἰδιίησ; ἩοδνΡοδοῦμ, 5 ου]ἃ ἰακ6 πρ ΤΒυογ ἀἸ468. δῦ ὑπὸ 8911 ὁμαρίοι, δᾶ 

τοδᾶ ἰο {πὸ 11Ὶ Ὶ Π ἱποίπβῖνο: μ6 Βμου]ᾶ {πὸπ σὸ Ῥδοκ ἰο {π6 241}, δμᾷ νϑδᾶ 

ἤροπι ἔποπα ἕο {π6 880Π| ἱπο]αβῖνο, αἰζον τυ πο μι Βμου] Ῥγορθϑα αἰ ΘΟΕῪ ὕο 

{86 1180}." : 

ΤῊΪΒ5 ΒΌΓΩΠΊΔΙῪ οἵ ΟὙΘΘΙς ΠἰΒΟΟΡῪ την θὲ ἀϊν! 4οὰ ἰπΐο, (1) {Ππ6 τῆ Π0} ἱπ' 

ὙΠ ΙΟἢ {π6 Αὐμοηίΐδηβ αὐζαϊπϑᾶ ἰὸ {Ποῖν Ῥοντον (ο μα. 89--90); (2) {π6 δαῦι568 

πᾶ ουοηίβ γμῖο 16 ἰο {μοῖρ Βα] ιραύίομ. οἵ ὕπι6 411168 (ὁ μδᾶρξ. 917-118). 1 

“νου νοπύμνο μότο ἰο βιρροβί, {παὺ {Ππ656 ὁμαρίθι (1. 6. 88-117), ἴῃ ΘΟηΒ6- 

4ᾳοποδ οἵ {πον Θοτα ραν δ ν 6 ἔρθθάοπι ἴρῸ πὰ Ἰη γον οα οοπβίν ποίη αηᾷ οἶμον 

Ῥουριοχίπρ αἰ Βα Εἰ ο8, ν μ1 ον. ΘπῚ ῬΔΡΙ'ΔἘ5 {Π|6 τϑαᾶον ἴῃ οἴμοι" Ρου 08 οὗ οὐχ 

δαΐμου, ταϊρηῦ δᾶ ναπίδρθουθὶυ Ὀ6 γϑδᾶ ἢγβί, 88 8 κἰπᾷ οἵ ἰηἰγοάποίίοη ἴο {1ε 

Βίγ16, ἀπ ἃ σγδᾶμα! Ῥυορδυδίίοη ἴον" γα !ηρ; [8.6 ΤΔΟΥΘ ἀἸΒιου]ῦ ρδλ 8, 

ΟΗΑΡΤΕῈΒ ΤΧΧΧΎΤἿΙΙ. 

ῬῬΗΪΒ ΟΠ ΡΊΟΥ ΒΟΓΎ 68 ἴο ἐπίγοάποο {Π|0 αἰ βτθβϑίοῃ οοπίδἰποᾶ ἴῃ ΟἼΆΡΒ. 88. 117, 

1. οὐ τοσοῦτον... -δυνησῶσιν, ποῦ 80 Ἡγιοῖν ϑφοατι86 ἐδιοῳ οἰ ἱθυξ (808 

Ν. οἡ 1. 9. ὃ 4) ἐλ6 βἰαἰοηιογυίϑ 9 {πον αἰζίε8, α8 θθοαιιϑὸ ἐλον 7εωγοὰ 
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ἰο8ὲ ἐλ Αἰλογυαηϑ δἠοιϊα ϑϑοοηιθ πλοῦ απᾶ ἤιογ6 ροιροῦ γε. ΤΠ6. οοπ- 
βύγ ποι 5 85 Ὁποῦ τ Π84 Ὀθθη υυυϊἐΐθῃ, φοβούμενοι μὴ οὗ ᾿Αϑηναῖοι 

---δυνηθϑῶσι. ὅθ. Ν. οη πόλιν, 1. 72. ὃ 1. ὁρῶντες 15 Το]αίοα ἴο 

φοβούμενοι ἃ5 ἀθηοίηρ' {Π6 οασβ6. ὙὙΠῪ {ΠΟΥ ρα. Τὴ οχίθηῦ οὔ 
ἀοταϊπίοη αὐξε! θαΐθα το {πὸ ΑΥΠΘΗἾδη8 Ὁ. {Π0 ΤΔοραεοτη ΟἿ 88 15 ἀουθύ- 
1658 δχαρρογαίθα, πΠ]685, ἃ5. ΒΙοοιηΐ, {Π]πΚ5, 0πΠ6 ΑΥΠμθηΐϑη 411165, Β8Ὁ- 

ἡφοἴβ, πα οο]οηΐθβ, οί ἴῃ ἄτθθοορ, Αβῖα, ἃη 4 βἰβθύσῃθῦο, 816 ᾿ποϊπμαθα. 

ἴῃ [86 ΘἜΠΟΙΙ Θχρ ϑϑίοη ΠΟ’ 6 τη86 τι586 οἵ, 8366 Ν. οἢ 1. 81. ὃ 2. 

ΟΗΠΑΡΤΕῈΒ ΤΧΧΧΙΣΧΣ. 

ΤῊ ἀσβῖρση οὗ {Π15 Βα σασπ τυ οὗ ατθοΐδῃ Πἰβίοσυ, Ὑν Π10}} Θχο Πα8 ΤτΌτη {Π6 βῖθσο οὗἩ βοβδίοβ ἴο 
1Π6 Ὀδαϊηηΐηρ οὗἩ {Π6 ῬΘΙΟΡΟΠ ΠΟ β,8 ὙΓΆΓ, 15 ἴ0 ΒΠΟΥ [6 ΟΥ̓ Π Πα ῬΓΟΘΤ 655 οὗ {π6 ΑἴΠ6- 

πΐδϑ ΡΟ Υ ἴθ ατϑθοθ (8 1); {πΠ6 ῬΘΙΒΙΔΠΒ Πανῖπο 66 ἄτίν θη ἔγομ ΕΠΓΤΟΡΘ πα οοπαπογρᾶ 

εὖ Μγολο, Τιροῖν Ομ Ἰἀθ5. {π6 ϑραγίδη Κίηρσ, Ὑγ10ἢ [η6 ῬΟΙΟΡΟΠ ἢ θϑίϑη 4}1168, τοί αΓΠ5. ΠΟΠΊΘ, 

πὶ {πΠ6 Αἰ μΠΘηΐδηβ πα {Π6ῖ. ΘΟ ογαΐθϑ ΤΟ ΔΙ ΠΙ Πρ ΔῪ Βῖθθθ ἴο β'ϑδίοβ δηα βιποοθρᾶ ἱπ 

ἰβκίπρ 1, ΑΥΘΥ τ ΒΙΟἢ. ΠΟΥ τοίασῃ ἴοὸ ἐπ ὶγ στοϑρθοῖῖγθ ΠΟΙ68 (δ 2); [6 Αἰ δηΐδη8 {Π6Π 

Ῥτΐηρ Ὀ8ΔῸΚ ὑπ ΟἿΤ υνῖγ 65 84 ΟΠ] άτθ, 8η4 ῬΥΘΡάΓΘ ἴο το 1ἃ [116 Οἱἐγ δπᾷ 118 τγ8}15 (8 8). 

1. ἦλϑον. .. .ηὐξήϑησαν, “ αα 768 67 δη(α8 Ὁδη 6) 7, 967) φιία8 67606- 
γι.) Ῥογίαβ. 

2. 1 Ῥυϑον τ ᾶϑΟΚ ἴο οοπβίγτοῦ ἐς Μυκάλην ] οἱ καταφυγόν- 
τες, ἐλοβο 9 ἐλϑην τοὴο ἠαὰ ηοαά αἰραν ἔπ, ἐλοῖν 8198 ἐο Πψεαϊθ. ΤΠΘΓΘ 

18, ΠΟΎΘ ΘΙ, ΠῸ ΒΟ ῖοτ8 ΟὈ]ούϊοη [0 σοηϑίγπούπρ ᾿ πὶ διεφθάρησαν, 
40676 ἀεγοαίεοα αὐ Πψοαϊο. Λεωτυχίδης, “ιεοίμολία 68 [η6 στϑπα Πο 

οὗ Ατομίἀδτηυβ 11. (566 Ν, οη 1. 79. ὃ 2), αἰΐονγ {π6 Ῥδι16 οὐ Μίγοβὶ, 

Ὑγ85 βοῃῦ ἰηΐο ΤἬΏΘββα!υ, σΠΘΓο, δου ΒΘΥΘΓᾺ] βασοθϑβθθ οί θα οὐον 
ἴμοβθ ῃῸ Βα Ἰοϊηθα [μ6 Βδγθδγῖδηβ ἴῃ {Π6 Ῥουβίδη ὑγ8γ, μ6 γ᾽] θᾶ 

ἴο {π6 Ὀγθ65 οἵ {πῃ 6 ΑἸθαδᾶεο, [Ὁ ὑν ΒΊΟ ἢ Π6 νγαβ Ὀσουρηῦ ἴο {118} οἡ. 8 

τϑύθγῃ ΠΟΙΠ6, πα νγοηῦ ἰηΐο οχὶ]θ το Τορθα, ἃ. ο. 469, ΠΟΓΘ μ6 αϊρα, 

Οἵ ὅτ }5 Ὀ]οῦ. αν. ἀπα Ποιη. Βίορ. ἀπα Μγ{80]. Σηστόν, ϑεϑίοϑ, 
ΙΔ οὐ {π6 ΤὭγνδοϊδη 8146 οἵ [ῃ9 Ἠθ]]οβροηῦ. 18 Ῥοββθββίοῃ γγ88 ἀθοιηρᾷ 

οἵ ᾿πηρογίδηοο, Ὀθοδαβο Ὁ ΘΟΙΙηΔΠη 64 ἴῃ ἃ ρσγθαῦ ΤηΘΑΒῈ 16 [Π6 ΟΠΔΠΠΘΙ. 

Ηογθ ΧΟΡΧΘ8 ογοββθα {Π6 Πο]]θβροηῦ οἢ ὈγΙαρθ5 οὐ Ὀοδίβ. ---- ἐπέχει- 

μάσοντες, λαυΐηᾳ τοηιαϊποά ἐλγοιιφῆ, {16 τρϊηέογ. 

αϑαπάοπεά. ὡς ἕκαστοι --- ὡς ἕκαστοι ἔτυχον. 

8. τὸ κοινόν, ἐἢ.6 οοηιηιοπσοραϊέθ,, οομ δίῃ 1π6 Ἰάθα οὗ Ρ]ατα]γ, ἀπᾷ 

Πθποθ ἰδ Κ65 ἃ Ῥ]ΌΓΑΙ νου (διεκομίζοντο), Δπα Πδ8 αὐτοῖς τοίοττϊησ ἰῸ 

16 ἴῃ ἐπ Ῥ]υγα] (οἵ, Μύ. ὃ 802). ΤῊ Ῥγοποῦὰῃ αὐτοῖς [Ὁ]]ονγ5. ἀπῆλϑον, 

ἃΒ Βιουίηρ ἴο Ποῖ {Π6 δοίΐοῃη ΘΧργοβθθα ἴῃ {ῃ6 γϑὺὉ 85 ΤΘίθγθμ 9 

ἐκλιπόντων, λαυΐης 



810 ΓΝΟΤΕΒ. [Βοοκ 1. 

(εὐ σοι 5 Κύμη. ὃ 000. 9), ΟΥ ἰῦ ΤΩΔΥ ἀθρθῃηᾷ οῃ. χώρας, ἴῃ ὑπ Β6η856 οὗ 
{πὸ Δαποπηῖηαὶ σοηϊτϊνο. ΟἿ 5. 8. 201. ὅ. ὅϑεν τ--- ἐντεῦϑεν οὗ (δὴ. 

ἘῸΣ {π6 αἰζεδοίίοη οὐ τοϊαιῖνο δᾶάνθυθβ, οἵ. Κὶ. ὃ 889. Β. 7; 5. 8.175. 1. 

ὑπεξέσεντο, παά γεηιουοα ἐΐθην 707 ϑυγοίψ. Νοίϊοθ {π6 ἴοτοο οἵ ὑπὸ 
δηᾷ ἐκ ἴῃ {πὶ8 σοῦ, ὉπΠ0 Ἰαύῦθι. Θοτητηπηϊοδῦϊπρ [η6 1468, οἱ 97 ἀαλᾳ6), 

ΔΠ4 (ῃ6 [ὈΓΠΊΘΙ, ΤΟΠΊΟΥ͂ΔΙ [0 ἃ βθούοῦ οὐ σϑϊνθα εἰδαδίϊοη. τὴν 
πόλιν ἃ8 αἰδεϊ σι βηθα ἔγοτῃ τὰ τείχη, ἴδ ἴο Ὀ6 ἰακθὴ 'π [Π6 586η86 οὗ 

Λοιιδ68. αἵ μὲν πολλαὶ ἃ ὀλίγαι δὲ ἃ΄6 ἴῃ Ραγ  ἶνο ΔρΡοβίοι 
τὶς οἰκίαι, τ μος ΘΠΟυ]α ῬΓΟΡΟΙΥ Ὀ6 Ραῦ ἴῃ {π6 σοηϊζῖνο ἀθποίϊηρ, 

{πὸ ὍΠΟ]6 (οἷ, Κι. 8 200. 8; 5. ὃ 1606. 8). Ῥομάον: ἐλθ σγδωΐθν" ρμαγὲ 

47 ἐλ λοιι868 μαὰ )αλίον, απαὰ δι ζδιο γοηιωϊηθα δἰαγιζης. 

ΟΠΑΡΤΕΒ ΧΟ. 

ΤῊ6 1,Δορἄςοιη ο ΐἶ815, υΠ ἢ ἐπον ΠΘΩΓ {Παὺ {Π6 ΑἰΠΘΠἾ8η8 ἃΓ6 θουῦ ἴο το] ὉΠ 6ῚΡ νυν Ά}15, 

ῬΔΙΕΥ οὗ {Π6]Γ Οὐ Δορογ, 8 Π4 ῬΑΓΠΥ ᾿πϑιϊσαίθα ὈΥ {ΠΟῚΤ 8}1Π168, Β6 Πα 80 ΘΙ ΑΒΘ ἴῸ 

Α(Πθη5 (9 1), δἀπα ὉΠάΘΥ Ρτοίθποθ {πδῦ [Π6 Θη θην, 1 ὙΠῸ ΒΟ ]α τϑίατη, ΒΟ] ἃ ἤᾶν ΠῸ 

Τουιϊβθοᾶ Ρ͵δοθ ὙΒοποΘ ἴο ΒΆΠῪ ἴοτίῃ, ἀοβῖγο {π6 ΑἰΠθηΐϑη8 ἴο ἀθδίϑὺ ἔγοτη ὑπο ῖσγ θυθοίϊοῃ. 

(8. 2): θὰ ΤΒδπαϊβίοοϊοβ δ ν 868 15 ΤΓ6]]Ονν τ οἰ ΠΠΖΟῚΒ ἴο αἰ βυη155 (Π 6 ΤιΔοΘἀεθτ ΟΠ δ ΘΙ ὈΆΒΒΥ, 

ὙΥἸΓἢ [Π6 Ῥτοπιῖδθ {πᾶ {ΠῚ νου] Β6ηα θην οΥβ ἰοὸ ϑρατία σοποουπἰπρ ὕΠ6 τηδίϊου ἱῃ Ὠδηᾶ, 

οὗ ποῖ πὸ Ὀοΐπο ὁη6 νου] τορϑῖσγ ἱτητηθαϊαίθὶν ἴοὸ ϑραγίβ, Ὑγ 116 πον, σϑυηδὶ πΐηρ᾽ δῇ 

ΑΔ θη8 Ηἷ8 ἀϑβοοίαίθβ ἴῃ [Π6 ΘΠ ΌΆ5ΒΥ, ΒΒ ΣΙ] ἃ ἈΡΡῚΥῪ ὑποτηβοῖνοϑ ἰο ἔπ6 τοσκ οὗἨ Του γἱπρ’ 

{π|ὸ οἷν τυ 411 (Ποῖγ ΘΠ υρῖοΒ ἈΠ ΤΟΒΟΊΓΟΘΒ (ὃ 8); αὐΐοῦ ἔπ αἰ νίπρ οὗἉ τυ βῖοῖ δανίοθ, ἢ 

{λκο8. ἢΪβ ἀρραγίασο (8. 4); πανίησ διγϊνϑα δ ϑραγίβ 6 ἀθίδυιβ Ηΐβ αἰξζομάδμοθ οα. (ῃ9 

ΒΌ ΠΟΥ 168, ἈΠ Α͂ΘΣ {Π|6 ργοίθποο ἐμαὺ ἢ 18 γαῖ εἰπρ ΤΟΥ ἢ15 ΘΟ] σιο8 (8 δ). 

1. τὸ μέλλον (866 Ν. οη 1. 68. ὃ 1), τολαΐ τρα8 αδοιι ἐο δδ ἀοΉ6, 1. ο. 
μαῦ {π6 οΟἰδΥ τνᾶβ δρουῦ ἴο Ὀ6 Του ρα. ἦλθον πρεσβείᾳ, τοετΐ ὃν 
δηιδαβ8}} τες 8εγυΐ ατὺ Θηιδαβδῃ. τὰ μὲν... ὁρῶντες, ραγἐΐψ δοοατι88 
(ϑθο Ν. οχ 1. 9. ὃ 4) ἐλον τοοιια (ἂν) ἄαυθ ὑθθη, φ107.8 σία( ἐο 866. ------- 

τὸ δὲ ΤΟΒΡΟΠ5 ἴο τὰ μέν, {Π0 ΒΙ ΠρΡῸΪΔΙ Ὀθίηρ ΘΙ] οΥΘα Ὁ ὑπ βΒ8ῖζθ 

οἵ ΘΙΩΡἢ8818, ἐξοτρυνόντων ἀΘποίο8 ΟΔ 86. ὃ πρὶν οὐχ ὑπῆρχε, 
«οὐϊον, 7ογηιονῖψ αἰά ποΐ οαϊβέ, ὃ τοῖουβ ἴο πλῆϑος, 8πη4 {πϑυθίονο 1ῦ 

18. ποὺ ἀθηϊθα {πᾶῦ ΤΠ6 ΓΘ ὑγὰ8 8}Υ Βῃϊρρίασ, θαὺ ΟὨΪΥῪ ὑπαῦ {μ6 θοῦ τνᾶϑ 

ποὺ ΠΌΙΏΘΓΡΟΤΙΒ, Ὑν ὨΪΘἢ τγᾶ8. ὕγπ|6, ΤῸ Ῥγονίοιβ ἴο 6 Ῥουϑίδη νῶν {ῃ9 

Αὐμϑηΐδηβ Πδα οοΙη ρα αν ον πὸ πανγυ. ΟἿ, 1. 14, ὃ 8. 

ῷ, αὐτούς, 1. 6. ὑπὸ ΑΥ̓ΠΟΠΙΔΠΒ. ἀλλὰ καί, διιέ γαΐ]ιο». ὅσοις 
εἱστήκει (80. τείχη οορπῃαῖθ ἴο τοὺς περιβόλους, ἐλ6 δγιοϊοϑι)"68, «οαἰἼ8), 

αϑ πιαηῳ α8 Ππαᾷ τραῖ!8 βἰαπιαϊης. ὅσοις τοῖοι8 ἐο τῶν ἔξω Πελοποννήσου 

(97 ἐΐοβο οὐξίοθ τοἱίποιέ Ῥοϊορογηθθιι8), αν Πἰτηἶϊ8. εἱστήκει. Ατηο]ὰ 
ΡῬΓΟΙοΙΒ. ξυνειστήκει, 8ἰοοῖ οὐ ποιά ἐοσοίλον, ἱ. 6. οχἰδῦρα πηγαϊηθα, -ττς 



(παρ. ΧΟ] ΝΌΧΒ, 8541 

ξυγκαϑελεῖν ἀοροπ 85. οη. ἠξίουν. - σφῶν, ὶ. 6. [Π6 ΤιΔοραφτηο ΐδΠ8. 
τὸ βουλόμενον --- τὴν βούλησιν, ἐἠπιοῖν τοὐϑῆν, ἀο5}6. ὅθ Ν. οπ 1. 

68. 81. ἐς τοὺς ᾿Αϑηναίους ἀΘρΘη 8 ὁπ ὕποπτον. 

ἂν ἔχοντος --- φάσκοντες δέ, ὅτι (εἰ μὴ τειχίζοιεν) οὐκ ἂν ἔχοι. ἘῸΓ {Π15 

τ|86 οἵ ὡς, 566 Ν. οη 1. 78. ὃ ὅ. [ἢ τοβρθοῦ ἴο {Π6 θϑιῃρὶ ουτπθηῦ οὗ {Π6 

Ῥαγεϊοῖριο ᾿πϑίοαα οὔ {π6 βυυθδίαῃτίνθ βοηΐθποο (ἰ. 6. ὡς [Ὁ] ον ὈΥ ἃ 
Βηϊΐο σογῦ), οἵ, Κ΄. ὃ 899. 6. ΒΗ. ὅδ. ὙΠῸ αἰβογθηοθ θθύνγθθη {Π6 ὕνο 

τηοα685 οἵ σομβυγ ποῦ η. 15. ΟἸ]Υ͂ ἴῃ [ΌΤΊη. ἀπὸ ἐχυροῦ ποϑεν, 7) 0) 

πῃ 7ογἐϊγοα ρίαοο «τοπαΐθυθ}. ἀναχώρησιν, ρίαοθ φῇ γοίγεαΐ. 

ἀφορμήν, ὦ βαἴϊγίην ρίασο; “Ἰοσιι8 τπάθ ηὲ ἐπυροίτι8." Βοίαπί. [ 15 

1Πκ6 οὐτ' τα Παρ Ὺ ΡΏγαβο, δα80 47 ορεγαὐΐοηϑβ. ὙΠῸ ἀρ] οἷν ἀηα τηθᾶη- 

πθ85 οὗ {π6 Τιδοοαεθιποπίδη8 ἴῃ {Π|5 Θῆαἰν, νγα8 θῇ δούθα!] οοπηίογδοίθα 

ῬΥ ὑπ ἢγιηπθβθ 8ΠᾺ βϑσϑοὶυγ οἵ ὙΠΘιηἸβύοοϊοβ, ἃ8 Ὑ76. 888} 560 ἴπ 1Π6 

56616]. 
ὃ. γνώμῃ, ὃψ {πὲ αὐἀοΐοο, 8ιισφοϑέϊοη. τοὺς Λακεδαιμονίους 46- 

Ῥοπᾶβ ὁπ ἀπήλλαξαν. ΤΠ6 παίαγα] ογάοι οὗἨ οοπϑύγποίίοι γου]ὰ Πᾶν 

ὡς δὲ---οὐκ 

Ῥ]αοοᾶ ἀποκρινάμενοι... «λέγουσιν Ἰτητηθαϊαίο ! Υ Αἰ γνώμῃ. ὡς 

αὐτούς. ὅ66 Ν. οη 1. 84. 8 2. περὶ ὧν --- περὶ ἐκείνων ἅ. πρὸς 
ἑαυτῷ, θοδίαο5 ἠϊηιδες . ἐκπέμπειν. Βδροαῦ ἐκέλευεν. μέχρι 

ον νἄρωσιν, «ἰγυξὶΐ ἐπομ 5Ποιϊα λανο γαϊϑοα, ἐ]ι6 τοαϊ (ἴο ἃ ἸιοἸ 10) 8ι}}- 

οἷοηέ. Τῇ τοβρθοῦ ἴο {πὸ βυθ)πποίϊνθ, βθ0. Ν. οπ. κωλύωνται, 1. 20. ὃ 2. 

ὥστε ἀπομάχεσϑαι ΘΧΡ]ΔΙΠ5. ἱκανόν. ἐκ.ο. «ὕψους, ἐλ6 ἠοὶφλΐί 

τοὔυϊοῖ, τρα5 ϑαγοῖῃ τιϑοοβϑαν, ἱ. 6. ἴο ἃ ποὶρηΐ, 1055 [Π8η τυ] οἢ νου] Ὁ 

ἸΙ561655 ΤῸ ῬῸΡΟΒῸ5. οἵ ἀοθίθμοο. πανδημεὶ 15 ΤΟ ΠαΘΓΘΑ 5{1}} ΤΠΟΓῸ 

οιπρμϑίϊο, ὈΚ καὶ αὐτοὺς... -παῖδας τυ ΒῖοΠ ΓΌΠ]Ονγ8. ΟὐΥ. ΝΘ. ποῖ 465 

αἶβο {πΠ6 βουυδηΐβ ἴῃ {π6 ΠΌΤ ΌΘΙ οὗὨ ἔποβθ ὙΠῸ ΘηραρΘα ἴῃ τϑἰβίηρ [9 

Ὑ78}15 δηᾷ τορδίτϊηρ ὕΠ 9 [ΓΟ ΠΟΘ ΟΠΒ. τὶς ὠφέλεια, απῷῳ ἐλΐηρ 

8ϑογυΐο6 ἴον [η6 ΤΟΤΕ. 
4. ὑπειπὼν τἄλλα ὅτι 5 ραῦ ὈΥ αἰῤγδοίΐοῃ ἴον ὑπειπὼν ὅτι τἄλλα. 

ἩδδΟΚ ΡΊδοθ5 ἃ Θομητηϑ, ἴοι ὑπειπών. τἀκεῖ, ἱ. 6. δῦ ϑρατίδ. 
ὅ. τὰς ἀρχάς, λ6 πιαρφίβέγαΐεβ. (1061. 58 Υ8 {παῦ {π0 ΘΡΒΟΥΒ. 819 

τηθϑαηΐ. διῆγε, 80. τὸν χρόνον. προὐφασίζετο, πια6. Θαοιι868. 

ἘΤΟΠ Ϊπτ5 Βα γ8 ὑπαὺ 6. ἔοϊσηθα 5] ΟΚΠΘΒ8. τῶν ἐν τέλει ὄντων, 47 

ἐἤιοϑο τοῆο τρ6γ6 ἔπ, οβῖοθ. ΤῊΘ βᾶπιθ ῬΘΥΒΟῚΒ 816 ΠΟΙ ΤΘίθυτ θα ἴο 85 ἴῃ 

τὰς ἀρχάς. ὅτι ἴα Βοτο Ραῦ ἴογ διότι. ΟἿ Μύ. ὃ 488. 8. ΒιΙοοτιηῇ. 

ΒΈΡΡ]Ϊ65 τί ἐστιν. τὸ κοινὸν ΤΟΙΟΓΆ ἴο {Π 8 ΘΟΠΊΠΙΟΠ. ἈΒΒΘΙΊΌ]Υ, ὈΘοτΘ 

δἀατγοββίησ ΒΊΟΝ, ἃ8. ΒΙοοτηξ, τουηδ 5, ἰῦ Ὑγ88 ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ [0 ΟὈὐαΐπ ΤΠ 

Ῥουτηϊββίοη οἵ {πὸ ἀρχαί. ἀσχολίας δέ τινος οὔσης, ο7ν αὐοοοτιγυ 

ϑοηιθ θη σαφεηιοηΐ 



842 ΝΟΤΕΒ [ΒοοκῚ, 

ΠΑΡ ΤΈΠ, ΧῸΠΙ 

ΤῊ οοπῆάδοποο οὗἩ [Π6 Τιλοθ ας ΠΟ ΠἾ8}8 ἱπ {Π6 ἄἀθοϊδγα 08 οὗ ΤΉ ΘΙ ἰβίοοϊθβ, 18 βοιηθνν δξ 
ΒΠΔΚοπ ὈΥ {Π6 οοπηΐοτ-βίδίοπηθηῦ οὐὗὨ ΟἴΏΘΤΒ, γ 80 τϑροτί πὲ {86 νγ 8115 δγθ Πα ϊπρ (β 1); 
ΤΠ. 8. Ροσβιιϑᾶθα ὈΥ͂ ΗΪπ|, ΠΟ ΘΥΘΓ, ἴο 56 Πα ῬΘΓΒΟΠΒ [0 ΑἰΠ6Π5 ἴο δϑοοσίαϊ π ἴῃ 6 γα οὗ 
18. ΔΒΞΟΓΊΟΠΒ (δ 2); 116 αὖ {Π6 βϑ1η6 {πη Π6 σῖνοϑβ ρσῖναίθ ἱπβδίγποςοπβ ἕο ἐμ Αἰ Πθηϊ- 

818, ἴο ἀοίβίη {Π6 Κϑ'ραγίβϑη τη ββΘΉΒΌΓΒ. ΠΠῸΠ 6 8Π4 ΗΪ5 ΘΟ] ΘΑ ΡΊΙ65 (70 8 ἔῃδη δι θα) 

ΒΒΟυ]α σϑίθση Ποππ (8 8): [Π15 πον 0, δἴζου τν ῖο οι Τ Ποτηἰβίοοϊθϑ Δ ΠΟΌΠΟΘΒ ἴο ἴΠ6 1,566- 

ἀεοηομΐβηβ, ἐΠδῇ {Ππ|6 οἰἐν 185 Του θα ΒῈΗΙΟΙΘ ΠΟΥ ΓΤ ῬΌΓΡΟΞΟΒ οὔ ἀρίθποο, αηα ἐπαΐ [Π6 

ΑἸ πΐδπη5 ΚΠΟῪ νηΐ 15 ἴῸΓ ΤΠ6ΙΤ Οὐ 8 Πα {Π6 σΟΠΊΤΠΟη σοΟα (8 4); {παῦ ΤΠΟΙΓ ῥγπᾶθποθ 

δα ὈδῸπ πηϑηϊδβίθα, θΟΐΠ μθπ [ΠΤΟῸ ΡΒ ΠΘΟΘΒΒΙΥ {πΠῸῪ Θοαπαοηρᾶ {ποὶγ οἷὐγ δπᾶ 

ΘΙ ΓΚοα οἡ Ὀολτα οὗἉ {πεῖγ 51}105, δη ἃ θη ΠΟΥ Θ͵Θ ΘΟΠΒΕ] θα οἡ πηδίζοῦβ οὐ οοτατηοπ 

τποτηθηΐ (8 δ); (Πδὲ 10 νου] 6 [ῸΓ {Π|6 1. οὐνὴ Ἰηζογοβί, ἀπᾶ ἐπΠδΐ οὗἁἉ 1Π6 411165 ἴῃ ΡΌΠΘΓΙΑΙ, ἰο 

ΒδΥθ {Π6ῖτ οἷτν ἴῃ 580} ἃ βίαϊθ οὔ ἀθΐθποο, [Πδύ {Π6 0 σνοι]ᾶ ποῖ θ6 ἀοθίθγτοα ἔγοπι οἤθσίηρ, 

ἔτϑθ 8π4 ἱτηραγίϊα! σοι Π56] ἴῃ {Π6 ΘΟΠΊΠΠΟΠ ἈΘΒΘΙΠΡΪΥ (ξ8 6, 7). 

1, οἱ δὲ ἀκούοντες... . ἐπείθοντο, διιέ τρῆοη, ἐπον ἀεανα ἐλῖβ, ἐπον 

δοϊουοά ΤΠεηυϊϑέοοϊεβ, ; ποῦ ἔλοϑθ τολο ἀδαγα, οἵο. αὐτοῦ ἰ5 {Π6 

οδ]ροῖνο σϑηϊῖνο, 707 ΟΥ ἐοιραγ 8 ̓υΐηι. πὶ Τοβρθοῦ ἴο ὕπ6 ῖρῃ στοραΐθ 

ἴῃ ὙΒΙΟΩ {86 [,δοραςοτηοπίδηβ μ6]4 ὙΤΠοιηϊβίοοὶοβ, οἵ, 1. 74. ὃ 1. 

τῶν δὲ ἄλλων ἀοε65 ποὺ ΤΟΥ ἰο {μ6 ΤΔοραςοιη ΙΔ ἢ 8ΙΠ θΞΒΒΟΥΒ, 88 

[Π6. Βδᾷ σϑίπν πα ἴο ὅραγία θοΐίοσο {π6 δυεῖν) οἵ ΤἼ θη ἰβίοο!ϑβ «οἴ, 1. 

90. ὃ 8), ποῖ ἴο {π6 σΟ]]οαρτιθθ οὐ ΤΠ Ἰβίοοϊοβ, βίποθ {ἘΠ 6] ΔΡΓΙ͂ν Δ] 15 
ῬΑυ  ΙΟΌ]ΑΥ]ν πιθηςοποα ἴῃ ὃ 8 ἰηἶγα, θαὺ το Πο580 ΠΟ Πα οομὶθ ἔΡΌτα 

ΑΥΠ6Π5 ἴῃ {Π6 ὙὙΔΥ ΟὗὨ ΘΟΙΠΠΠΊΟΠ ὈαΒΙπ6585. ΗᾶδΟΚ οοπ]θοίαχοβ, ἐπαῦ Π6 

ΔΙΓΟ]6 18 Θιρ]ου Θα το ἀθποίο αὐ τοῖο οαπιθ, ἀπ ἐμδὺ [Π6 Φ]]Ονν Πρ καὶ 

ΤΩΔΥ 6 ἴκΚοη ἴῃ {Π0 βθη86 οὗ τϑῖ οὐ αατο. ἽἼη 5 ἀθυτηδῃ ὑγδηβ᾽αὐϊοι 

οἵ [Π6 Ραββαρθ ἢ6 Βθ6 18, ΠΟΎΘΥΘΡ, 0 ἢᾶνο σίνθη ἴο καὶ {πΠ6 β'ρῃηϊῆοα- 

(ΐοπ, Ὑν ΒΙΟ ἢ. ̓ῦ μ85 Ὀοίογθ μάλα ἃπΠα πάνυ, ὙΥ ΒΟ ῬΌΡΡΟ (ϑΌΡΡ!. Ααπού. 

Ῥ. 180) βΒαγ8 18 Δρργουϑᾶ Ὀγ 5᾽ηΐθηΐβ ἴῃ ἘΡΠθιη. ϑομῃοϊαβῦ. 1891. Ρ. 1140, 
Ιη {Π6 Ρ]δοθ οἵ ἄλλων (ὑν Ϊο ἢ 15. βυβροοίθα Ὀγ Π᾽ΟΌΓ66), ῬΌΡΡΟ οομΐθο- 

ἔπ γ65 ἔχου {π6 νογ 5 οὗ ΡΙαἴαγοι, [πδ΄ Αἰγινητῶν ΒΠΟΌ]α Ὀ6 Βα δε αρᾷ, 

Τὴ νἱϑν οὗ 411 {ηδὖὺ Πᾶ8 Ὀθϑὴ βαϊα, 1 δῖὴ αἰβροβοᾶ το γϑίδϊη [Π6 δι Ό1010 
δηα ρσἶνϑ {Π6 ρῬαββϑᾶροὸ {Π6 ὑγδηβιδίίοῃ, ἐλ6 οὐ ιθ}8 (ἃ5 νγ που] 580. δ. 6} 

οὐδόν" αγγῖοαϊ, ἄλλων Ὀφὶῃηρ ΘΠ ρ]οΥ δα ἴῃ οοη τ ἰβυϊποίϊοη ἰο Τ]ιΘπηἸβῖο- 
6168) τολο δαηι6, ἀφοϊαγίης Ὁϑγν οροπῖψ. ΑΔΒ 1ῦ 1 Ῥγοῦδ]9 ὑμαῦ ΤΉ ΘΙ ἷδ8- 

ἰοοῖο5 μα ἀθηϊοα {πα [πὸ οοηπδίγαποίίοη οὗ [Π6 τν8}}18 νναβ ροΐπρ' Του υνανρᾶ, 

{86 ἀροϊαγαίίοη οἵ {Ππ|680 ΘΟπΊοΓ8. ΤῸ] ΑἰΠ6Π5 νγ88 ἃ οοη γα ]οίίοη οὗ 
ὯΪ5. δββουτοηβ, γϑὺ {Π6 νου ἴῃ ᾿ἴβο 1} μ88 ποῦ {Π6 βσῃϊποδίϊοι σίνθη ἰὐ 
ῬΥ ΒΙοομιῆο]4, οογέγαστοίίης λεῖβ τοργοβογξατίοη8. ὕψος λαμβάνει, 
80. τὸ τεῖχος 6] οἰ 6 ἔγοιη τειχίζεται. οὐκ εἶχον (πιθπί4}}}}) ὅπως 

χρὴ ἀποστῆσαι, ἔλεον αἰά τοί Ῥποῖρ ἰοὶῦ ἐδιον τον ἰο αϊδϑογοατέ ἐδ ἐλίηῳ. 
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χρὴ 8 ἃ 5]ο58, θαὺ οἷ. οὐκ ἠπίσταντο πρὸς ὅ τι χρὴ χωρῆσαι, ὙΠ]. 44. 
8. 8. 866 4150 Χϑη. Ογτζ. 1. 4. 8.24: ΤΥ. δ. 8 19. 

2. μὴ... - «πέμψαι, πού ἐο ὃ6 Ἰεά αιοαν ὃψ τερον β, διιὲ ἐο 8 γαΐλθν; 
ἸΠ οΓΆ]ν, ποῦ γαΐῃθ} ἐο ὃ6 ἰοὰ ατοαρ---ἰίαη, ἰο βθπά, “Ἐπ ποβίτϑ α]- 
ΘΘΠΑῚ ταῦϊοπθ ῬΓῸ μὴ μᾶλλον---ἢ τηϑσὶβ μὴ τοσοῦτον---ὅὄσον 5608 μὴ--- 

ἀλλὰ μᾶλλον Θχβρθοίββ." Ῥορρο. σφῶν αὐτῶν ΒῆονγβΒ ῃδύ {Π6 ΓΘ 

Ῥγοβθηξαίομβ, δάνοιβθ 0 {Π6 ἀθοϊαγαίϊοῃβ οἵ ΤΠριηϊβύοοϊ θα, Πδα ποὶ 

Ὀθθη τηδᾶθ ὈΥ͂ ἴη6 Τ,Δοραςο οἴ η5. χρηστοί, τοβροοίαδίο, 4} σοοά 

δϑίαπαϊηφ. 

8. ἀποστέλλουσιν οὖν. Αοοογαϊηρσ ἴο ΟΟΓ. ΝΟ.) Π6Υ βοῃῦ ῃγ66 

ΤΊΘη Ζιμγιοΐοβ ϑιιηιΐς ποπογίδιιβ. Το. 981158 ἔΠθὰ τοὺς ἐπιφανεστάτους, 

Ῥαΐ ἀο65 ποῦ 5ἴαζθ {Π 6]. ΠΕαΠΊΌΘΓ. ὡς ἥκιστα ἐπιφανῶς --Ξ- α8 8οογοέϊῳ 

αϑ ροϑϑιθϊε. πρὶν (ΔΙ γα 5 ΔΟΟΟΙηρϑηϊθα ὈΥ ἂν) 15. [Ὁ] ον θα Ὀγ {Π6 
ΒΕ] ππούϊνθ ΟΥ̓ ορίαίϊνθ υΠθη ἃ πορϑύϊνο οἰδιβθ ργθοθᾶρβ, ἃπα θη 

Τοΐθγθπορ ἰβ Πδα ἰὸ {πἴπτθ {{πη6, 1. 6. ὑγῃ6η ἰΐ8. ὑγδηβ]αύοη 18. δ4707.. 

ὝγΠΘη 1ὖ τοίου ἴο {ἰτὴη6 Ραϑῦ (15. ὑγαπβιαύϊομ Ὀθίηρ τγυξίζ), 1᾿ὸ ἰακο8. {Π6 

ἱπα]οαύϊνο. ΟἿ, 5618 Καμη. ὃ 848 ; Κ. ὃ 557. 9. ἃ; 3. ὃ. 220. 2. Τῇ 
ἘΠ] αηοἴϊνο, κομισϑῶσιν, 8. ΠΟΙ ΘΙΩΡΙοΥΘα δΔοοογαϊηρ ἰο {Π6 σθΠΘΓᾺ] 

τιϊο, ἐμαῦ 1Ὁ ἀθρθη 8. ΟἹ. ἃ ῬΓΪΠΙΔΡΥ [6 Π86, κελεύων ἰακὶηρ {Π6 {πη οὗ 

πέμπει. ὃ. 8212. 2. αὐτοὶ τοίο᾽5 ἴο ΤΠθτιηϊβίοοϊοβ Δ πα ἢΐ8. ο0]- 

Ἰθαρτιθβ. ἤδη... «τεῖχος ἰδ ἃ ΡΔΙΓΘΠΓΠΘβῖ5, τον η ἰπ ἰὼ Θχρ]δὶῃ 
ὙΓΠΥ {86 Ρ]ΌΓΑ] αὐτοὶ τγὰ8 πι564. ᾿Αβρώνιχος, «Αδγοπψοΐκιϑ. Τῦ νγἃ5 
ΒΘ ΨἘΠΡῸ Θομμ Δ 464 {Π6 5810 βἰδυϊοπθα αὖ ΤΠΘΡΤΊΟΡΥ]θ, ἴο οοτηπηπηϊ- 

οαΐθ θοῦνγθθη Τιθοπί4α5. απ {Π6 ἢδοῦ αὖ Αὐ εἰπιθβίθτη. ᾿Αριστείδης, 

«Αγιβέϊαοϑ, βυσπιδιηθα ἐλ6 «7ιιϑέ, {Π|6 τὶν] οὐ ΤΗθιηϊβίοοϊθθ ΕῸΓ δὴ ἱπίου- 

Θβίϊηρ βίκθίοῃ οἵ ΒΪ5. 118, β66. ϑιη 5. Ποῖ. τ. ἀπᾷ Βομι. Βίορ. πᾶ 

ΜΎ1Π0Ι. γὰρ αἴϊον ἐφοβεῖτο ᾿ἸηἰΓοάποθβ ἔπ 6 σθάβοη ὙΥΠΥ͂ ΤΠΘπϊβίο- 
οἷ65 ραν {πΠ6 αἰγθοίϊοπ οοηέαϊηθα ἴῃ ὡς ἥκιστα... .κομισθϑῶσιν. Τῷ 

ΓΘΒΌΠΙΘ5 ἴΠ8 ΠΑΡΓΔΌΟΠ ὙΥΒΊΟΙ τγὰ8 ἱπίθγττιρίθα Ὀν [Π6 ργθηί Πμοβὶβ ἤδη 

δ... «Τεῖχος. σφᾶς, ἑλόην. Οἷ. Βαίί. 8 127. 8. ὁπότε σαφῶς 

ἀκούσειαν, τρῆόη, ἑΐομ 8)ιοιϊα ρμογοιατοο (οἴ. 1618 Κύμη, 8 844. 3) οδέαϊη 
οογἑαΐη, ἐγυξεϊ ἴσοτοο {παῦ ὉΠ|6 ττ 8115 σγογο ογοοίθα. ς 

4. ὡς πρὸς... «ἰέναι. ὙΠΟ ΟΥρΡ 15: τὸ λοιπὸν ἰέναι ὡς πρὸς διαγι- 
γνώσκοντας. ΤῊ ἱπῆηϊξϊνο ἰέναι ἀρρθηβ ου εἶπεν, ἴο ὕ6 τορραϊθα 
ἔγοτα [86 ῬγΘοθαϊηρ ΤΩΘΙΏ ΘΓ, ὙὙΠΘΓΘ ἰῷ τγᾶ8 [Ὁ]]Ονγοα ὉΥ ὅτε ὙΠ {1|6 

ἱπαϊοδίϊνο. τὰ ξύμφορα πᾷ τὰ κοινὰ (80. ξύμφορα ἰκθοῃ ἃ5. ἃ 

Βα θϑίδηϊν 6) ἀθρθηα οἢ διαγιγνώσκοντας. ΤῊ ΘΕΘ ΤΟΙΠΔΓ ΚΒ οἵ ΤΠοιηϊβίο- 
ΟΪ68 ΔΓΘ ὙΘΓῪ βριγθα δηα ρϑίγϊοίϊο. 

ὅ. ἄνευ ἐκείνων --γνόντες, λαυΐπς ἀείογηνίποα, (οπ. [818 ἐπ]πρ) τοὐέμοιέ 
ἐΐδην (1. 6. νΠουῦ ἀβκίηρ δαάνίοθ οὗ ἐποιη). ὅσα... . ββουλεύεσϑᾶι, 
αϑ ἰο απῳ ρίαηϑ τρλιον, τρ67γ6 ἀεφίογηιίηιο ογν ἐπι σοπ)ιηοίζοτν τοϊέϊ, ἐλόηι 

(.. 6. ἴῃ )οϊῃῦ σοουπο0}} τυῖ τ (ῃ9 1Δορἀτ μἾ8Π5). ΕῸΓ (η9 οοηϑύγποίίοη 
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οὗ {πΠ6 δοοαβαύίνϑ Ὑ ἢ ἐμ ἱπῆπί  ῖνο ἴῃ ἐμ οτδίϊο οδ]ίαπα, πᾷ ἀοροπᾶ- 
ἴηρ ΘΟ 8 γο Ὁ οὗὨ βαυϊηρ, ἀθοϊαυΐηρ, οίο., Θχργβββθᾷ ΟΣ ᾿πῃρ] 1] (Π6γε 
ἔφασαν), οἵ. “615 Κἄμη. ὃ 889. ἃ; ΜΡ. ἃ ὅ88. οὐδενὸς ὕστεροι, 
ΤΉ γον ἐο πὸ πο. 8. ὃ 198. 1. 

0. δοκεῖν 18 Θοπδίγποῦθα [ῃ6. 581η6 88. ἰέναι, ὃ 4 Βαρτᾶ. καὶ νῦν, 
ποῖρ αἶ8ο. ΤῊΘ βαθήθοῦ οὗ εἶναι 15. {Π6 ΡγΟροβίτϊοῃ τὴν... . ἔχειν, 
ὙΠ ΟῊ 15 4150 ῃ6 βαδήθοῦ οὗ ἔσεσϑαι. ἐς τοὺς πάντας ξυμμάχους ἰ5 
ἃ γαγ]θα ΘΟΠΒ ΓΟ ΤῸΓ πᾶσι τοῖς ξυμμάχοις, ὙΥᾺ]Οἢ Ὑγου]α τορυ] Δ ]Υ͂ 
Πᾶν [Ο]]Ονγϑα τοῖς πολίταις. 

ἴ. οὐ γὰρ... βουλεύεσθαι, 7γὺ7 ἐξ ἐ8 ἐπιροϑδδιθ 70. ἀπῷ οη, τοϊίποιιὲ 
(μὴ ἀπὸ) ρ»γεραταΐίοη, 70} ἀφγθηοο ὀφιαῖ [ἴο τῃα οἵ {π6 ΟἾΒΙ Ταθιθο 5 
οἵ {Π6 ΘΟῃῇβάβγϑ νυ], ἐο σίρθ βύρυΐϊαν απ ἐφιιαῖ (ἰ. 6. ἱπᾶδροπᾶθπε ἀπᾶ 
᾿πηραγὉ18}} αὐαυΐοθ ἐπ γοδρθού ἐο {Ὺι6 δοηυηιοη, τοϑαῖ, ἰο ἐμαῦ ὙγΒΪ ἢ 15 ρῖνθη 
ΒΥ [Π6 ΠΠΟΓΘ ΡΟΥΤΘΙᾺ] οοπίθαθγαϊθθ. ΑΥὙΠΟ]α ᾿ΔΓΆΡΏΓΑΒΘΒ, 707 πὸ οη6 
οομα δηΐον ἀθαν τί ἐγυΐο ἐδ δοτιγιϑοῖ5 97 α οοΉ 7ράφγαον, οἰτιῖο88 ἢ Πα, α5 
φυτοῦ, αὐ βέαο αϑ8 ἐλ οἶδεν πιθηιῶθγ8 9γ ἐέ. Βαΐ ΒΘ ἀρρϑϑῖβ ποί ἰο βᾶνϑ 
οδαρηῦ {Π6 1468, ὑγῃοἢ 15 ποῦ θα] }Υ οὗ ἱπίουοϑίβ αὖ βίακθ, θαῦ οἵ π6 
ΤΉΘ8Π85 Οὗ ἀθἔἴβθηοθ, Β8 0 Θαυϑ] 0165 θοΐπρ ΠΟοΟϑβαγΎ ἐο ρῖγΘ 680}} τπθΠι- 
Ὀ6. οὗ ἃ οοῃίβθγδου ἔγθοάομι οὔ ἀθ! θογαύϊομ ἱπ {Π6 οοτωμηοη οοπποῖ!. 
Ιὴ τϑβρθοῦ ἴοὸ {Π6 σΌ ΠΟΙΆ] οοπβυγποίϊοπ, εἶναι ἄθροπᾶβ οἢ οἷόν τ᾽ 
(3. ὃ 222. 6), 4Δπᾶ βουλεύεσθαι ἰ8 [πΠ6 Βαδήθος οἵ 1[Π6 ΡΙΟΡοβίἐϊοα 
(5. 8 299. 1). ἢ... «ἔχειν, 07 ἐο σοπιϑβίαον' ἐδαΐ ἐπὲβ ἐδίηρ (ἰ. 6. ἐῃ8 
οοηδίγιποίίοπ οὗἨ [ῃ6 Ὑ78}18. δὖ ΑἸΠΘΠη8) τρα8 }ιι8ὲ πᾶ ῬγὸὴΟρθῦ. τάδε --Ξ: 
τύδε. 

ΘσΕΒΆΡΦΈ Χ  ΟΙΙ: 

ΤΗΘ 1, ΔΟΘ το πο ἾΔη5 ΧὨ ἑ ΟΕ ΠῸ ΔΡΡΘΆΓΆΠΟΟ οὗ τοϑϑηΐταθπξ δὲ ἐμ ΒΡΘΘΟῚ οἵ ΤΉ τη ἰβέοοϊἝϑ, 
Ῥαΐ πθουθγί 6688 μο]ἃ ἃ βοογεῖ στιιᾶβσο ασαϊηβὲ 6 Αἰμοπίαπβ, ΤῊΘ διηθαββδᾶοτβ οὴ ΒΟΐΝ 
5465 τοίασγη ΠΟΠῚΘ ΠΠΌΪΑτη θα (8 1). 

1. ὀργὴν. .. «ἐποιοῦντο, ηιαγυϊγοϑέοα τὸ γοϑοηηϊοηξ. κωλύμῃ -Ξ-Ξ- 
κωλύματι. δῆϑεν, 7γογδβοοίλ, ἐγιθοα, ΘΧΡΥΘΒ565. ᾿ΓΌΠΥ, πα ἐΠΘΓΟΌΓΘ 
Ξε ἐλοψ ργοίοπαθᾶ. ΟἿ, 7915 Κύμη. ὃ 726. 2. ἃ. τῷ κοινῷ 8 ΓΘ ῃ- 
ἀογθά ὈῪ Ῥογίιιβ, αὐ δογηίη, (1. 6. {6 ΔΙΒΟπΙΔη8) τορεριοαηι. 80 
Ηδδοκ ἴλκο5. {Π6 ἀαύϊνο [ὉΓ ἐς ψ Π [π6. δοουβαῖνθ. Ὑ 411ἃ (οἰ ἐρᾷ δρ- 
ῬΓΟΥΙΏΡΊΥ ὈΥ (Δ061107) τηλκοβ τῷ κοινῷ ἄρρθῃᾷ οὔ παραινέσει, ἴΠπ0 
δΟΓΌΔ] θοΐηρ [Ο]]Ονγθα ΒΥ μ6 οἄβο οὐ 18 γϑὺρ, 707 δα σύμ ἐοιιδοῖ 
ἕο ἐλ6 δέαΐθ. 1 ἃτὰ Ἱπο]ϊ πο, ΔἸ Πουρἢ Ὑν [ἢ βοιὴθ ποϑιῥαύϊοη, ἕο ΤΌΠΟΥ 
πὸ ΟΧΡΙΔηδίϊοη. οἵ {Π0.. 5610]. τῷ κοινῷ -- ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ. ΟἿ, ΜΙ. 
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ὃ 887. ἄμα δὲ καὶ... «ἐτύγχανον 1 [4 Κ6 ἴο Ὀ6 ἃ οοπίϊππαίϊοι οὗὨ {Π 6 
δυο α βϑη τηθηΐβ οὔ {πὸ Το εοτηοπΐδη8, τῆς μέντοι βουλήσεως Ὀοΐηρ 
[Π6 τοβατηρίϊοπ οἵ {πΠ6 βυθίθοῦ ἔμοιη ἐποιοῦντο τοῖς ᾿Αϑηναίοις. ΤῊΘ 
Ῥϑυ ορ]6 ὄντες 8 ἴο Ὀ6 σοπβίγποίθα ὑυ]ἢ ἐτύγχανον. 5. 295. 8. 

ἐν τῷ τότε, αὐ ἐδαΐ ἐΐηιθ. 85. ὃ 298. 1. αὐτοῖς Ἰἰτηϊ8 προσφιλεῖς 
Δ Τοίουβ ἴο {πΠ6 ΑὐΠοπΐδπη8. 

ΘΟΗΑΡ ΤΉ ΙΧ ΟἿ: 

ΤΠῸ ΑἰΠοπίδηβ ἔπ πΠ8 Βαυτου Πα ἐμ οῖγ οἷτν τὶ τ τν4118, [π6 ΠΑΒΟΥ οοπδίσιιοίίοη οὐἁ τυ μΐο ἢ τῦᾶ8 

τηϑηϊδβί ουθὴ ἴπ [Π6 {{π|65 οἵ ΤΠπογαϊάο5 (ξξ 1, 2); δ [Π6 δάγνίςβ οἵ Τηριηϊβίοο !ϑβ, {Π 6 

Τογον ἴΠ6 ῬΊτεοτιβ, ὁπ δοοοπηΐ οὗὨἉ 15 ἤπο βἰ ὑπδίϊοη [Τ 8 πανδὶ βέδίϊοη (ξ 3): Π6 δἷβο δχοῖϊίθϑ 

πᾷ αἰγθοῖβ {Π|6 11 αἷπὶ ἴο ὍὈ6 τηδβίθτβ οὗ [Π6 568. (8 4), δπᾷ ἴο {18 ϑπᾶ, [Π6 ῬΙτεΘ 5 νγὰ8 6ῃ- 

ΟἸοβθα νυ] 8. νγ8}} οὗ στϑδῦ τ 10 ΚΠ 658, ΔΙ Ποῦ Ἢ [5 Ποῖα ῦ τῦᾶϑ τη πο ἢ 1655 ἴπ8πη ΤΠΟΠηΪ8- 

ἴοοϊοβ ἱπίθηαοα (ξ δ); {Π|5. νγὰβ8 ἄοπο υὶτἢ [Π|6 νἱθυ {παΐ 1ζ ταϊσηῦ θ6 ἀοίοπαρα ὉΓ ἃ ἴθ 

ῬΘΓΒΟΠΒ, 3Ππ4 ἴΠ6 τοβέ βρᾶγϑᾶ ἴο τηϑη (Π6 ϑοί (δ 6): ἴοσ {Π6 πᾶνυ οσοπρὶθα Πΐ5 οὨἱοῦ δἰΐθη- 

(ἴοπ, 85 θοῖπο [Π6 πηοβῖ οἴ] οἰ θη τη 6818 οὗἉ ἀοΐδποο ασαϊπϑ {π6 Ῥογβίδη Κῖπο,, πη μ6 {ΠΟΓΘΌΓΘ 

πασοα 1Π6 ΡῬίτεθιιβ ἴο 6 ΟΥ̓ ΤΠ. γ6 {110} ἔπδη 1Π6 ΠΡΡΟΙ οἰζγ, δηαἃ ταῦθ ἴο θ6 ἀοίοπαρα 

(ξ τὴ; τῃὴπϑ8 {Π6 οἷτν νγδβ στθθ Ὁ ἀπά Του Ποα (8 8). 

1. Ῥορρο {μῖηκ5 {παὖ {Π15 ἀηα {Π6 ΤΟ] ουσὶηρ βϑούϊΐοη 5ῃου]α οοπϑίϊ- 

ὑαΐθ ἃ Ομαρίθυ. ὈΥ {πϑιηβοῖνθβ, ἃ8. συ ἢ ὃ 8 ΘΟΠΠΠΊΘΠΟΘΒ {Π6 δοοοπηΐ οὗ 

{π6 Του οαύϊοη, δπηα 0η6 ἱποϊρὶοηΐ βίθρβ οἵ [Π6 ΑὐΠπϑπΐδηβ ἴο οὈΐαὶπ (}0 

Πᾶγδ] Ἀϑοθμθηου. 

Ὡ. δήλη---ἐστιν. ΤῊΘ ἱπΠρΡΘΥΒΟΠΔ] 8 μδησοᾷ ᾿ἰπίο {Π|Ὸ ῬΡΘΙΒΟΠΆ] οοη- 

βίσποίίοη, ἃπα οἰκοδομία 15 ὑγΓδηβίου θα ἔτοπ {Π6 βαδδύδης γθ βοπΐθποθ 
ἱπίο {π6 ρυϊποῖρα] οπθ. ΤΠ ᾿ΤΡΘΙΒΟΠΔ] οοηβυπούϊοη υγοῦ]α ἤν ὈΘΘΠ 

καὶ δήλον ἔτι καὶ νῦν ἐστιν ὅτι ἡ οἰκοδομία κατὰ σπουδὴν ἐγένετο. ΟΥ̓ 

ἘΚ. 8.529. Β. 4: Μύ. 8.297: 5. ὃ 295. 7. οἱ---εμέλιοι (86. λίϑοι), 

ἐλ6 7οιιπααΐζοτι-δίοτιθ8, Κοιπααέίοτβ. Οἵ. Μ. ὃ 985. παντοίων. 

ΤΠΘΓΘ 18 Βοηθ αἰ ΓΘ ποΘ οὔ ορίποη ν ΠΘΊΠ 6. {1115 τ ίουβ ἴο βύθπϑβ οὗ 8]} 

807) 18, ΟΥ̓ Οὗ 81} δϑλαροβ πᾷ 858. Ῥουπαρβ, μουγονοι, Ὀοίἢ 1ᾶθ85. ΓΘ ἴπ- 

οἴπᾶθα. [Ιπ {πρὶν Παβίθ, ἐμου Ἰαϊα βίοῃθϑ οἵ ἃ11] βογίβ Πα βῇδρθβ ΡΓῸ- 

ΤΠ ἸΒΟΠΟΌΒΙΥ τορϑίΠ θυ. καὶ... «ἡ, απ ἔπ, 8οηὶθ ρίαςοβ (βθ6 Ν. οἡ 1. 

0ὅ. ὃ 2) ποέ τογοιισῆξ απ πιαᾶο ἐο Πὲ ἐοσοΐδον. ϑοτὴθ τηδῪ ῬγΘίο ἰὸ 

ἰακο οὐ---ἔστιν ἡ ἴῃ {Π6 56η86, ἦγ) πὸ απ 67" τοΠαΐουον' (οἷ. Κ΄. ὃ 581. 

Β. δ). Βαΐ 1ῦ 15 Βαγα]ν ἴο Ὀ6 Βῃρροβθᾶ ἐπα {πΠ6 {πῖπρ ΞΒΡΟΚθὴ οἵ Ὑγ88 

ἔτὰθ οὗ {Π6 8016 Του πααδίίοη, ἀπ Ποποθ 1 ἐμ ῖηκ 10 Ὀοέίο ἰο ἴα κα ἣ ἰπ 

{89 56η56 οὗ ρίασο, [Ὡδη οὗ ἡΠαΉΕΥ ΟΥ̓ τα. ἀπὸ σημάτων, 770ην 

ϑοριἰο αΐ πιογιιηηεηίβ. Τὰ [ἢ 8 ΠΟΡΕΠΘΙ ΠῚ γγ8}], Ὑν Π] 0 τγὰ8. οα]Π]6α {Π0 
Ῥοϊαβσίδη, δΠπα Ὑγ 10 }} τγ88 ῬΓΟΌΔΌΙΥ γορ}]ῦ ἀρθουῦὺ {Π6 βαῖηθ {πὸ ΙΒ 



346 ΝΟΤΕΒ. [Βοοκ {. 

[π6 Ρϑυΐθο]αβ. οὗ {πὸ Αγ, θᾶ βαγ8 (ΤΌρορ. οὗ Αἴπθηβ, 1. Ρ. 812), 

ἐξ ρῃΓ 6. ΘΟΌΓΒΘ5. ΟΥ̓ ΠΠ]ΔΒΟΙΓΥ͂ ΔΓ6 ξΟΓΙΠΘα ΟΥ̓ Ρίθοο5. οἵ Τθουῖο ΘΟ] ΠΙΏΠΒ, 
ὙΠ ΪΟἢ ὑγοΓ6 δἰπιοδῦ ἃ5. Ἰᾶγρο 85 ὕΠποβθ οὗ [Π6 Ῥδυίποποη, πα {ποτθ δ18 

οἴου οοῦγβο5 οοπβίβύϊηρ οὗ {Π6. Θομηροβὶύθ Ὀ]ΟΟΚΒ οἵ θουῖο οηἰα]αῦανο 

ΟΥ̓ ΘΟΥΓΟΒΡΟΠαΙηρ αἰ πιθηβίοηβ. ΤῊΘ ταΐϊη8 οὗ [ὈΤΤηθῚ Ὀυ]] ΡΒ. ὑγ6 16 
Τα 0} ΘΙρΡΙογοα ον {Π|5 Ῥατροβθ, ὑπΠ6 ἀθναβίδιϊοπβ οὔ πὸ Ῥριυβίδηβ 

Βανίηρ ἸοῖὉ ἂπ ρα ηἄδποθ οὗ τηδίθυα]5. οὐ {18 Κη." γὰρ ἰηίτο- 
ἀπο {Π6. ΓΘΆΒΟΠ ὙΥΠΥ͂ ΤΟΙ Θ ἢ] Δ ΠΩ ΟΥΠΟΙ ὙΥγουσἢῦ βύοπμοϑ Ὑγ6 9 
σου κοα ᾿ηΐο {Π6 νγ8}], νἱΖ. θθοϑαβο οἵ 1ζ5. Ἱπογθαβϑα οχύθηβίοη πα [Π6 

οοπβθαπθηῦ ἀθἤοίθμου οἵ τηδίθυϊα]β. πάντα ὈοΐΠ οομπποη Πα 
Βϑοιϑα (καὶ κοινὰ καὶ ἱερά. 530Π0].). 

8. τοῦ Πειραιῶς. ὙΠΟΙΡ ΓὈΓΙΠΘΙ Ρογὺ νγὰ8 ῬΒΔΊοσιβ, ὑοῦ ΟὐΥ. 

Νορ. (1. ΤΠοιηϊβῦ. 1.) βάν 8, ὑγὰ5. ΠοΙΓΠΘ ἃ Ἰᾶστρθ ΠΟΙ ἃ φσὍΟα ΟΠ6. 

ὑπῆρκτο δ᾽ αὐτοῦ, 70. α δεσέμτυϊπς λας ϑθθη ηιαᾶθ 9 ἐξ (ΞΞ: ἐλεν 

λαὰ ϑοόσιγ, ἐξ). “Ἰἴ δὴ δοίϊνθ οὐ τ] α]6, νυ ῖοὴ Πδ5 πὸ ΟὈ]θοῦ, 15 

ΘΠδηροα ἴο ἃ ραββῖνϑ, ἰῦ θθοοῖηθ85 οὐ ὁοσ 56 ΠΏΡΘΙΒΟΙΔΙ, 8η4 ἰῦ τηᾶν θ6- 
ΘΟΓΠῚΘ 80 ὙγῚ ἢ δη Ἰηαϊνθοῦ οὈ]θοῦ.") Οτόβου, ὃ 604. 8. ὑπῆρκτο... «ἦρξε 

15. ἃ ῬαΓ ΗΠ 6518, Θχρ]απαίουυ οὗ τὰ λοιπὰ ἴῃ 1Π6 ργϑοραϊηρ οοπίοχί, δηά 

ΒθποΘ δ᾽ ΞΞ-Ξ γάρ. ἐπὶ τῆς ἐκείνου (1. 6. ΤΙ ἰδῦοο]65) ἀρχῆς. ΤῊΪΒ 

Ὑγ88 Δ. ο. 498. ΟἸγιηρ. 74. 4. ἧς, ὄπ «οὐΐοι. 8. ὃ 196. ᾽Αϑη- 
ναίους 8 Τηϑθ ὈΥ͂ ΒΟΠ16 ἴο ἀδροπᾶ οἡ ἦρξε (οἴ. Μῦ. ὃ 860. 4), Ὀὰῦ Ῥορ- 
ῬῸ Τη0Ὑ8 ΘΟΥΓΘΟΙΥ Πη8Κ68 ᾿Αϑηναίοις ἄρχειν ΒΙΤΏΡῚΥ τυτὶ θη ΤῸ Αρχοντα 

᾿Αϑηναίοις εἶναι. αὐτοφυεῖς, παΐωγαΐ ορροβϑᾷ ἴο ὑπαῦ ὑυΒ ἢ 15 αν εϊ- 

υΠοῖαϊ. Ἐοὶ [86 ἰοιτηϊ δίῃ εἰς ἰηϑύθδα οὗ ας, οἵ. Βαίί. ὃ ὅ8. Ν. 4. 

ΤῊΘ Τγθ6 Ρουΐβ ἤθῦθ ΒΡΌΟΚθη οὗ, ᾿ σσθῖθ παῃηθᾶ Οδῃίπαγαβ, ΑΙΡΏΓΟαΙ 5118, 

δηα Ζρδ. καὶ. . « «δύναμιν. ΤΉΘΓΘ 8.6 γΑΓΙΟΤΙΒ ὙΆΥΒ. ἴπ 0. {Π|18 

Ῥάββδρθ 18 ὑγϑηῃβὶαἴθα, οὗ Ὑνμῖο ἢ. 1 5Π4}1} βρϑοὶϊγ Ῥαῦ ὕνο; (1) ἐλεὶν πμαυ- 

ἄπ δοοοηιθ ὦ παυαΐ ρεορίθ τροιιϊα δ6 ὦ σγοωΐ λοῖ} ἐοιραγαὰ5 ἐλοῶ" ἀοφιγ- 

ἕπρ Ῥοιροῦ ; Ἰἰΐογα!ν, ὃν παοΐπρ ϑϑοοηιθ ὦ πανυαῖ, Ῥεορίο ἐλόμ, οἴο. ΤΠ5 
15. Ασπο] 8 ἰητογργθίδίίοη, ἴο τυ ΐο ἢ δα 45, “ {6 δα͵θοῦϊνο πα ρδγε- 
ΟἾρΙΘ ἴΌσ τη ἃ τηον ηροτγίδηὐ Ρᾶτῦ οἵ {Π6 Βα ] θοῦ {πδῃ {πῸ ρσόποῦη βαῦ- 

βίδηςινγθο: 885. ἴῃ ὕμοβο 1 αὐ ΘΧΡΓΘΒΒΊΟΒ, ὑγθογΘ ὕΠ6 Ραββῖγθ Ῥαγ 0] 

Ῥιθοθᾶθθ {πὸ βυρβίδηζινθ ὙΥ ἢ ΒΊΟΝ 1Ὁ ἀρτθθβ, ἴο Βῃουν ὑπαὺ 10 15 1Π0 

ΤηΟΓΘ ᾿πηρογίδηὐ νγογα οὗ {Π6 ὕνγο, δἃ5 " οαρύπην ορρὶ ἄπμι πηα]ύπτα τ θὰ 
ποβύγβ ρσγοΐαϊο,, ἐλο ἑαλίηρ 47 ἐλι6 ἑοῖο τοα8 97 ηυιιοῆ, ει86.) ΤῊΘ οὈ]6ο- 
ἀἴοη ὕο {118 18 ὑπαῦ [Ὁ Ἰρᾶνϑβ ουῦ τὸ χωρίον, ὙΥΒΙΟῚ 18 ουϊάθηθν ὅο ΌῸ 
οοπεϊηποθα ἃ8. 86 βΒθ]θοῦ ἔγότα {πὸ Ῥγθοθαϊηρ οδιβο, πὰ {ππ8. τη ]τ68 

Ὑγμδὺ 18 οοιηρδοῦ δραὶ Βδυιηοῃΐοιιβ, αἰβ]οϊηοα δηα [60 0]6. Τὸ 18. 4180 

ἀηδαΐθ ἴο σθάβοῃ ἀσαϊηϑύ {πὸ ον οι οοηβίσποίοη οἵ ἃ βεαπίθποο, ὈῪ δὰ- 

{που 6188 ἄσανγη ἔποπα {πὸ Τιαλη. τηοᾶθ οὗ οοπβίυσπούΐοη. (2) δὲ ἐϊζιη, 

ἰοσιην (τὸ χωρίον ΒΡΡ])16α ἔλοπι {ΠπῸ Ῥγθοθαϊηρ οοη οχῦ) 86 πιατείοοβ 7αο- 

ο8 υαἴάθ ργοηιοζειγ μην 6886 αὐ ροϊογυίίαην οοηδοφιοηάαην (απ ἐμαὶ ἐδὸ 
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»ἴαοθ τροιϊά αἀναηοο ἔἤόηι ο ἐδ αἰξαϊγνη 47 Ῥοιοθ7., τολόηι ἐλον δμοιία 
δοοοηιθ ὦ πιατέϊοαϊ ρ6ορ16). ΤΗΪΐΒ 15. {Π6 ἱπίουργοίαθίοη οὗ Οβίδηα. (ΟὉ- 

Βοιν. ἰπ Τππογᾷ. ἴμβο. 11. Ρ. 9), τ Πΐο ῬΟΡΡΟ ἃπᾶ αοθ]]ον δαορύ. [πῃ 

οΟΥ̓ο ἴο τη8Κα τὸ χωρίον {86 5Βαδ]οοῦ οὗ προφέρειν, ῬΟΡΡΟ ΞΠρΡὈΟΒ65 ἃ 
ἐγαμβροβιἐοη οὗ τε ἴῃ {Π|6 ΤΌΠΟΙ ΤΠΘΙ ΠΡ 6Γ, 50 ὑΠπδῦ ἰῦ Βῃου]α Ὀ6 τὸ χω- 
χίον καλόν τε εἶναι. ΤΠΘ ΟΠΙΥ ΟὈ]Θοίΐομ Ὑγ Π16}} 1 σοῦ] τηᾶκθ (ο 115 

ἱπίογρτγοίαίϊοη, ΒΟ ἴπ 105 πηδῖη [ραΐατοβ 18 οουτθοῦ, ἰβ ποίϊοϑα ὈΥ 

ΒΙοοπηῆοια. Τὸ ϑαρροβθβθ ὑἐπαῦ {ῃ6 Αὐμρθηΐϊδηβ Πδᾶ ποῦ γϑὺ ὈΘΟΟΙῊΘ ἃ 
ΠᾶΥ 8] ῬΘΟΡΪΘ, γΠθθαθ. {Π6 ὙΘΡΥ͂ Ορροβίίθ νγὰθ [Π8 οᾶ86. [1 {Π6η {Πθ 

Ῥυθοἶρ]6 6 ὑγαηϑ]αὐθα, ἐπιαϑηνιοῖ, α8 ἐλέῳ λας δϑοοηιθ (866 Ν, οη 1. 9. 

ὃ 4). {π|85. οὐ͵]θοίΐοη. σοῦ] Ὀ6 ΤΓριημονϑᾶ, πα [Π6 ἔσπθ ἱπίουρυθίδ 0 

σοῦ] 1 ἐπῖπη Ὀ6 το πο. ΤῊ ὑγαηβροβιζοη οὗ τε ἰἴβ ποῦ ἤδυΒἢ ΟΓΥ 

ἘΠτΒπΆ], ἀπ {Ππαῦ προφέρειν (πβο4 υὺιπουῦ ἂν ἴοτ {Π9 {πΐαγο ᾿πῆ ηἸνο, 

οἵ. 5. ὃ 299. 4. Ὁ) τηδὺ Πᾶνθ {Π6 βἰβηϊποδύϊομ Π6 16 ρίνϑη ἰὔ, θυ ΘΓ σοοᾶ 

Ἰοχίοοη ν01}} 5ῃονν. 

4. ἘῸΓ ἃ Ἰοπρ' {{π|0 1 τγᾶβ ἱπο]]πθ, Ὀγ [Π6 τι586 οὗ γὰρ ἴπ ὑΠ15 Βθοίϊοῃ, 

ἴο δαορῦ Αὐπο]α 8. ̓πίογργοίδψομ οἵ {πὸ ργθοθαϊηρ βθηΐθποα καὶ... .. δύ- 

ναμιν. θαῦ τηθοῇ οχϑιηϊπαίίοη πα τοἤθοϊοη Πὰ5. βα βῆθα τηο, {πᾶῦ 

γὰρ ἀο68 ποῦ 5Β6Γγ ἴ0ο οοῃῆνιη {π6 ἰάθα {πᾶ {Π|6 11 ΠΥ Δ] ΒΕΡΓΘΙΠΔΟΥ͂ 
σγοῦα ΠΟΘΙΡ ἴο διρπιθηῦ ὉΠοὶγ Ῥουνοῦ, Ὀαὺ 15 ταίμοῦ ἴο θ6 ἰακθη ἢ 

ἔπεισε... «ὁ Θεμιστοκλῆς, 8ἃ5. ΒίΓΟΠρΙΠΘηΐηρ ἴηΠ6 ἰᾶάθα Ἰηϊθπαθα ἕο Ὀ6 

σομγουθα, μαῦ ὙΠρΙηἰβύοοϊθϑ τγὰβ {Π6 5016 ργοϊθοίου οὗ ὑπ6 ρ]δη ἰο 

τᾶ κ ΑἸΠΘΠΒ. ἃ ΤπΔΡ τ Πηὴ6 ΡΟΥΘ. γὰρ ΤΠΔΥ ὑμογθίουθ 6 τϑηαογθα 

ἑπαφοά. ἀνϑεκτέα (ἴγοιη ἀντέχω) ἐστί. ὅ66 Ν. οη 1. 72. 81. [1015 

ΤΟ]]ονγοα Ὀγ {Π6 σϑηϊθνο θαλάσσης (8. ὃ 192. 1). εὐπὺς αἴξον {Π6 

Ῥρυβίδη νγα. (ἀΟΘ]]6 1 ἱπίθυρυθίβ ἰὉ : βέαξέίην ροϑίφιαηι αγοΐογι γέ. Τὸ 

ἴβ ΡΥ Ὁ]6 {πᾶῦ αὖ {Π15 τἰπηρ, 1 Θνϑῦ, ΤΗθιαϊβύοο! 8 δ θ ὑπ 6 ΡΙΌΡΟΒ8] 

πανταῖρα Ὀγ ΡΙ]αἰΆγοη (τὸ νεώριον ἐμπρῆσαι τῶν Ἑλλήνων). 

ὅ. ἐκείνου τοῖοτβ ἰο ΤΠρμηηἰβίοοϊοϑβ. ὅπερ νῦν ἔτι δῆλόν ἐστι. 
ΤῊΘ νγ8}18 ὑσοῦο ἀοϑίσογθα Ὀγ {ΠΗ ΤιΔοθαςοιηοπίδηβ, αὖ Π6. ο]056 οὗ ἐπ 9 

ῬΘΙΟΡΟΠΠΘβίδῃ ὑγ8 7, γϑῦ ΘΠ οὗ {μ6 ΤΟ πα ]Οη8 ὑγογθ Ἰοῦ ἔο ΘΠ 80]}9 

ΒΟΙῚ6 ἡπᾶρτηθηῦ ἴο Ὀ6 Τουτηθα οἵ ὑποὶγ ὉΠ] Κπθθθ. ΑΥὙΠΟ]α ἀγρτιθ5 ἔΓΟ τι 

Χρη. Ἡρ]]οη. 11. 4. ὃ 11, (Παῦ {Π6 ἀοβίγποίοπ σου] ΟἾ]Υ Πᾶνθ Ὀθθαὶ 

ῬΑγΙ4], δἴδοίπρ' οὨἸθῆγ {Π6 ἕο ἢ οαύοπβ. ὁπ ὑπ 5146 οὗ {η9 868. 
δύο γὰρζ. ... ἐπῆγον, ἰ. 6. {Π|6 νγ8}} νγὰ8 80 Ὀγοδᾷ, ὑπαῦ ἔνγγο ΠθαΥΎ ὙΥΔΡΌΠΒ 

ΟΥ ὙγΔ1Π5 ΘΟΙ]α πιθοῦ Πα Ρᾶ88. Οὴ6. 8 ΠΟΙ 61", ἃ5. {ΠΘῪ 6 ΓΘ. ΘΟΠΥΘΥ Πρ; 

Βίοπ ΘΒ [ῸΓ 15. Θοηβίγ ποίη. χάλιξ, βηιαϊ δίοπιθ σραυοῖ, ἢ πο ἢ 

{89 δηοϊθηίβ Π]]Θα ἀρ {ΠῸ ᾿πίθυϊου οὗ ὙΘΓῪ ὑΠ]1ΟΙς νγ 8118, Δη ἃ νυ ΒΙΟἢ. γᾶ5 

τηϑᾶρ ΔαΠμοβῖνο ἃπα βο] ἃ ὈΥ οἷδὺ (πηλός). ΤῊΪ5. ΣΠ0]6 Ῥϑββαρθ ἰβ {Ππ8- 

ἰγαίθα ὈΥ {6 [Ὁ]]ονγῖπρ οχύγδοῦ ἔροιη 1 θα Κοβ Τόρορ. οἵ ΑΥΒ6Π5, 1. ᾿. 

411. “ἡ {Π9 549 οἵ Μαυμυοηΐα, ον 5. {Π6 Ορϑη 568, {Π6 γϑπιδ 8 

ΔΓΘ Ὀοδὺ ργθβουυθᾶ, ΗἩθγθ {ῃγ86 ΟΥ̓ ΟῸΓ ΟΟΌΓΕΘΒ. Οὗ ΠηΔΒΟΏΓΥ, Ὀοί οὗ 
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Ὑ78}15 δΔηα Βαπαγο ἰΟΎΤΟΥ̓͂Β, ΔΓ 'π ΤΠΔΗΥ͂ ΡΊδ065 ἴο Ὀ6 566ῃ : Ὡ πᾷ {πῃ 66 16 

ΒΟΙΏΘ Βἰ ὑπο, ὙΠ γ 6 νγο 50} βπα {Π6 νγ8}} ὈΌΝΠ0 ἴῃ {Π|6 ΤΠ ΠΠΟῚ 46- 

ΒΟΙῚθοα Ὀγ ΤΉπον 1465; {Πα 15 ἴο βᾶγ, ποῦ ἢ]16α ἀρ ἴῃ {πὸ ταϊαα]6 νυ ττἢ 

ἃ τηϊχύαγο οἵ ὈΓΟΚΘΠ βίοῃθβ 8Π4 τηουΐδι ἴῃ {6 ΠΒῸ8] ΤΠΔΠΠΟΙ οὗ {Π6 

ασθθκβ, θαῦ οοπδίγποϊθα Φῃγοῦπρηοῦῦ ὉΠ6 ὑγΠ016. ὑπο κπθββ, οὗ Ἰᾶτρθ 
βύοηθβ, δἰ} Υ ἀαΔανΔΠΘΎ ΑΙ ΟἿ᾽ ἸΓΓΘΟῚ] Δ] Υ-8ι 4, θα Πιζοα τοροῦμον 

πϊπουῦῦ οοπηοηΐ, ἃ πα [Π6 Θχύθυ Ιου βίο μΘ5 Οὐδ ρα ἐορσοῦμοι τυ ποία]. 
ΤῊΪΒ 76 ΤῊΔΥ ΒΌΡΡΟΒΘ ἰο Πδᾶγρ Ὀθ]οηρθα το {Π6 οὐἹρῖπα] νους οἵ ΤΗ6- 

τηϊδύοο!οβ, ὑυμῖοἢ μ85. {Ππ8 βυγνιγϑα {Π6 Ἰάρβθ οἵ ὑνγθπίν-[Π ΓΘ οϑηΐα- 

τἶθ5,} ὙΤΠΗΒ Π6ΙΡΒ ἴο ἀθοϊᾶθ {Π6 τηρδηΐηρ οἵ ἐν τομῇ ἐγγώνιοι, σιιέ 

δηθανθ; ἸἸζογΆ ΠΥ, πιά ϑφιίαγο ἵπι ουνέξέπ ; “ οιξ ἑπέο απ απιηῖαν' 7ΌγΉι, 

φιαάθ απριΐαν ἐπ οὐἐζη." ΑΥΠΟ]ά. ἐν τομῇ 15 ἱπίογργυθίθα Ὀγ 606]. 

"ἐἸοοῖδ φιυίδιι8 ἑπιοΐδὲ 8ιιγιέ,.) ν]οἢὴ ῬΟΡΡο (ϑαρρὶ. Ααποῦ. Ρ. 186) βθϑίὴβ 

ἴο οἷΐθ Δρργουϊπρὶγ. ξυνῳκοδομημένοι, διιϊέ τι οἰο86, '. 6. αν Ίηρ; 

. ΠῸ ἱπίρυβίϊοοϑ θούνγθοη {ποι τὼ Ὁ6 Π]]Θα ἂρ νὶ Ὁ} στανοὶ δπα οἷᾶν. 

ἦσαν 15. ἴο Ὀ6 Βιρρ!]1θα ἔγοιη {Π6 Ῥυθοθαϊηρ ἦν. 

ΤΌ]]οΥγ 5. δεδεμένοι. τὰ ἔξωϑεν, ον ἐλ6 ουίϑίίο. ἥμισυ---οὗ διε- 
νοεῖτο, (οΟΠ]γ) ἐἦδ ας 4 ἐλαΐ τολίοῖ, ἢ6 ἐπίοπαοα, (οὗ --Ξ- ἐκείνου ὅν). 

0. μεγέϑει ΠοΥΘ κἰρηϊῆθβ λεϊσλέ. ἐπιβουλάς, Λοδέϊί6. »ϊατ8, 

ἐψ 6} ἃ οογιϑέϊέο Ρογύαμη ΟΡΡαρπαπαϊὶ." Ἡδδοκ. ΤῊ τοδαϊηρ ἐπιβολάς, 

λοϑέϊιο αἰΐαοῖϑ, ἴα δἀορύθα Ὀγ ΒΙοοιηῖ. ἀπ Ὀιάοῦ. ὅθ Ν, οπ 11|. 46, 
ἐ ὅ. καὶ τῶν ἀχρειοτάτων, απαᾶ ἐλπαΐ ἐοο {ἢ πιοϑβέ τιβοῖ685, 1. 6. [ΠΟ590 

ὙΠῸ Ὑγ6 16 αἰβαὈ]θα 850. 885 ποῦ (0 Ῥϑυοση δούϊνθ βου νῖοθ, ΟἿ᾽ Ὑγ616 6Χ- 

οαβρα οἡ δοοουηῦ οὗ {πεῖν ἃρθ. ἀρκέσειν ἴο ἀρίοπα {Π6 ΡΪδοο. 

ΤῊ βαθ]θοῦ 15 τὴν φυλακήν. ᾿ 

ἴ. προσέκειτο, ἀευοίοα ἢ 8. αἰξεγρέΐον, ἴο. ἰδὼν---ἐφοδον---οὖσαν, 
δοοαιι86 ἢθ 8αὶρ (5866. Ν. οἡ 1. 9. ὃ 4) ἐλαΐξ αγν ἱπυαδίοη, τρα8 π107}8 Θαϑδῳ 

(εὐπορώτεραν). ἔφοδον 18 ἸϊτηἸ64 ὈΥ στρατιᾶς, δη( τῆς (80. ἐφόδου) 

[Ὁ]]Ονγβ. ὕΠ6 οοτηραγαῖίνθ. [Ι͂ἢ {Π|8 ἈΡΡΘΑΓΒ {ΠπΠῸ βαρσδοὶϊίγ οἵ ΤΠ θη ἰβίο- 

οἷθ5, ἴῸ πὸ Ῥογβίδη Κίπρ, τυ ἢ {Π6. Ἰθββο οἵ ΤΠΘΡΙΠΟΡ ὦ Ὀοίουο Ὠΐτη, 

συ] ουοῦ {πῖηῖς οἵ αἰϊδοκίηρ ατθθοθ ὈΥ ἃ ἰαπα θχρθαϊτοῃ. τῆς 

ἄνω πόλεως, {δ 1}}67' οἰέψ. “Τὸ 8018. ΔΟΓΌΡΟΙΙ ΠΟΙ} οορὶίαγο,"" ῬΟρρο. 

ἐς αὐτόν, ἰ. 6. ἰπΐο {1 ῬΊτεΘ 8. ναυσὶ 15 10 ἀδίϊνο οὗ Τηθ 88. 
οὖν οὕτως, 80 ἔλιόη, 1. 6. ἴῃ δοοογάδπορ ἢ 0Π6 δΔανϊοθ οἵ ΤἬριηδ- 

οο]68. τἄλλα κατεσκευάζοντο, γε ϑίογοά ἰΐλ6 οὐδόν" οαϊγδοθ. ὙΠῸ 

ΦΠ6πὶ0 οἵ κατασκευάζω 8 κατασκευή, Ὑ ΠΟΙ ΠὰΒ ΔΙΊΟηρ ΟΠ ΘΙ βρη Ποδ- 

ἰλοπβ ἰμαὺ οἵ α διυϊαΐηρ, εαϊγῖοο, ἀνὰ ἤθηοο ᾽ὖ τηθοίβ [Π6 ἀοτηδηνβ οἵ [Π6 

οοηίοχύ, ὙΥ ΒΊΟΝ ΘΥἸἀθ Π ΠΥ Τοίθυβ ἰὉ 0 {π6 ρυϊγαΐο δπα ρα ]ῖο οαϊῆςθβ, 
ΦθιΏΡ 168, οὔο., ΒΟπιθ Οὗ ὙΠ 10}} ὑγοῦΘ ὙὙΠΟΙΥ ἀοβύγου θᾶ, απ ΟἸΠΘΥΒ ΠΠΟΡΘ 

ὉΓ 1688 ἰη]αγθᾶ, ἄλλα ἴῃ τἄλλα 18 ΘΙμρ]οΥ θα ἤο ἀἰβύϊ ρα Ἶ8}} {Π689 οα]- 
βορ5 {το πὶ ἴΠ6 νγ8}}5 «πα ΓουἰΠοδύϊοηβ ἱτπαρ] ρα πῃ ἐτειχίσϑησαν. 

πρὸς ἀλλήλους 
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ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΟΙΥ. 

Ῥδαβϑηΐαβ, δοσοτηραπίοα ὃν {π6 ΑἸΠΘΠἴδη5 ἀπ οἴ ΠΟΥ 8116 [ΌΤΟΟΒ, 5 βοπὲ ον ἤτοπι Τιδοοάς- 

1ΠῸΠ (δ 1); Π6 Τά 665 {Π6 στθδίου ρατῦ οὗἩ ΟΥ̓ΡΓΌΒ, ἀπᾶ (88 ΒυζΖαπίϊαπ (ξ 2). 

1. Παυσανίας δέ. ὙΠΟΙΘ 15. ἃ Τοβαπηρίΐοπ Ποῦ οἵ {Π6 Πἰβίογϊ δ] 
ΒΙΠΩΤΠΔΓΥ ΟΟΙΠΙΠΘΠΟΘΩ͂ δ 1. 87. ὃ 8, ἀπα ἱπίουσιιρίθα ὈΥ {πθ βοιηθυ δῦ 
οχίοπαρα δοοουπῦ οἵ [ῃ6 [ον ϊποδίϊοπ οὔ Αἴμθηβ, ΤῊ ονυθπΐβ ΘΓ 
ΒΡΟΚΘη οὗ ἰοοκ ΡΪδοθ, {π6 γϑᾶγ βαθβθαπθηῦ ἴο {π6 Ὀα(165 οἵ Ῥ]αίεοα δα 
ίγοδϊθ, ἃπα {Π6 5816 γᾶ ἴῃ ὙγΠ10}} {Π6 ὑγ8}15 οἵ Αἴμοπβ ἀπ [6 
ῬΙΊΓεΘα5. ὑγογθ ὈΌ]]0. εἴκοσι. ΟΥ̓]. οἰΐοβ Ῥιοοσιβ 88 σίγίπρ [ῃ6 

παι θεΓ αὖ Πέν, Ὑγμ 0 αἰ νουβιυ ΒΙοοιηῆθ]α σγου]ὰ τόπον ὈΥῪ τϑα]πρ' 

δὴ (δοὐζοοε) ἴον δέ. 
ῷ. Κύπρον, ΟὙρΥγιι8, γγὰϑ. ἃ Ἰᾶτρθ 5]δπα ἴῃ {μ6 Μοαϊξουσαπθδη, 5. οὗ 

ΟἸΠ οἷα, ἀπα ὙΥ. οἵ ϑγγῖα, ποῦ ἴᾺ ἔγοτη {Π6 οοδβί. Τὴθ Ἰυχυτουβ δπηα 
οἰϊθιηϊπαῖθ ομαγδοίου οὐ 115 Ἱππαθιϊαηΐβ 15. γγ61}1 Κποόνγῃ. αὐτῆς τὰ 

πολλά, ἐλὸ σγεοαΐον ραγέ 7 1. Μήδων ἐχόντων, λ6 Π7]66168 }οβϑο551η0, 
ἐέ --- τέ δοῖηρ ἔπι ἐλ6 ροϑϑοϑϑίοη, 97 ἐλ6 "7668. ἐν τῇδε τῇ ἡγεμονίᾳ 

15 ΘοΟμΒι ον θα Ὁ. βίρρῃ., Ηδδοκ, πα 606]., ἃ5 Ὀϑ]οησὶπρ το {Π|6 [0]]ονν- 

ἴῃς ομαρίοτ, δὲ ἴον. ἤδη Ὀθὶηρ οταϊτἰθ4. Βαῦ τηδγὺ ποῦ ἰΐ5 τιβ6, ἴῃ {ῃ6 

Ῥγοϑθηῦ οοηποχίοη, μὰν Ὀθθη ἴο ΞΠΟΥ {πᾶῦ ΒυΖϑηί πὶ τγὰ8 (Δ Κ6η. 

ἴῃ {πΠ6 {ἰπὴ6ὸ οἵ Ῥδαβδηϊαβ᾽5. ΘΟΙΩΙΠΔ ΠΩ͂, ΔΙΌΠΟῸΡ ἢ πρὰΡ 18 οἱοβοῦ 850 

Αὐπο]α {πῖπκ5, πα ὙΠ σοοα τραβόη. ΤΌ νγὰβ ποΐ ππ0}] {Π6 οαρίαγα οἵ 

1μδῦ ῥΙδοθ, πα {πὸ σϑίθαβο οἵ {πΠ6 Ῥουβίδη οαρίϊνοϑ ἰ]ζθη ἴῃ ἰΐ, [Παῦ {Π6 
ῬΙΌΡΟΞΩΙ ἰο Ὀοίταν σθθοθ νγὰβ πηϑᾶρ ὈγΥ Ῥαιβδηΐϊαθ. ΤῊΪΒ ῬΓΌΡΟΒΔΙ 

Ῥοίηρ Ἀν Ου ΌΪ. σθοθῖνϑα, Δ Πα 8 ΔΠΒΎΥΟΙ ἢ ῸΠῚ {Π6 Κίπρ' αὖ ὅαϑδα Πανηρ 

Ῥθθη τοίαγπθα, Ῥϑιιβδηϊαβ Ὀθοϑτηθ δυσοραηῦ ἴο Β0ΟΠ ἃ ἄθστθο, ἃ8 ἴο 

Θχοῖΐο [6 111-7}}} οἵ [Π6 Αβιαίϊο ασθοῖβ, ἃπα οαπβθ ὕμοτα ἰοὸ ρμαῦ {Πθπ- 
ΒΟΙν 65 ὉΠ6Ω͂ΘΣ {Π6 ρῥγοίθοίίοῃ οἵ ΑΤΠ 618. 

ΟΠΑΡΤΕΒ. ΧΟΥ. 

ΤῊ ᾿πβόϊο πο ΟΥ̓ Ῥαπβαηΐαβ μαυΐπρ ὈΘΟΟμ6. Ἰῃ ΙΓ Ό]ο, {Π6 Αβίφεϊς αστοθκβ τοαποϑὺ {ῃ9 

Αἰμοπίδηϑ ἴο ὈΘΟΟΠ.6 {Ποῦ Ἰθδάθγϑ, νυ μΐο ἢ Τϑασοϑί 8 σοι] ρα νυ ἢ (88 1,2); [Π6 Τιδορᾶω- 

πιοῃΐϑηβ, ἴῃ 1Π|6 πιοαηίϊπηθ, ἢδα γθολ! ! θα Ῥδιιβαηἶα8 ἴο ΔΠΒΎΥΘΙ ἴο {ΠΠ|6 ΟἸΑΓΡΘ5 οἵ ἃ ἘΥ στ  ΠΪοΔ] 

δ ηὦ ἈΓΌΪΕΓΕΤΥ σΟΙΠτη Δ Πα ΓΟ ΈΓΓα ἀσαῖηβὲ Ηΐπη (δ 8): πα αὖ {Π|5 {πη {Π 6. 4}1168 {ῃτου Ἢ 

μαῖγρα οὔ Ὠἷπὶ μαἷξβθά οὐ σὺ ἴο ἴπ6 ΑἸΠΘηἶδη8 (8. 4): Ῥδιβδηΐα5 ὁπ. ΗΪ5 ΓΟ Τη ΠΟΙ 18 Του πᾶ 

ΚΌΠν οὔ {Π6 ῥτί γαῖ ομαγσοβ, θα 18 δοααϊ ρα οὔ [Π6 πηοβῦ ΒΟΓΪΟῚΒ οὗἉ [6 ΡΌΡ]Ϊο δοσαβαίοη8 

(8 5); Ῥοογοῖβ ἰδ βοπῦ οαΐ ἴῃ 8. ΡΪδοθ, ἴο υ πόση ἴῃ 84111608 τοῦαβο οθθάϊθποθ (8 6); ἀροπ 
ὙΠ ΪΟἢ 116 δηα ἔΠ6 ἸΟΔ 6 Γ5 αϑβοοϊαϊθα τυ! Ὠΐπὰ υε Ππᾶτγανν, ἀπ (Π 1 δοθ: πο π 8, ὕδασῖ πα 

ἔπδῦ {Ποῖ τ σΘΏΘΓΑ]5. Ὑ01}} ὍΘ οοτταρίθα, ἀπα {Π] η Κίμρ’ [ἢ δὲ {Π 6 ΑἸΠοπΐδηβ ἀγὸ Ὀθιΐου αἀαρίρα 

Ὧο ΘΑΓΤΥ Οἢ 16 ὙΔΓ {Π8ὴ {ΠΘΙΏΒΟΙΥ 68, ΒΟ ἃ οαΐ ΠΟ ΠΟΤ ΘΟΙΠΊΤΏΒΠ 6Γ5 ἰηΐο Αβὶδ (8 7). 

ἄλλοι 
᾽ 

οὐχ 

1. βιαίου, ἐψγατγιτιφαΐ ἴῃ [Π6 Θχϑγοῖβ οἵ ἢἷβ8 δου] ΠΩ͂. 

ἴμδη [89 Ῥϑ]ορομποβίδηβ, οβρθοία ΠΥ {μ0 ΤΔοθα: πο ηἾ 88. 
ΓΒ 
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ἥκιστα, ηιοϑέ οβροοϊαϊἤῃ. νεωστί, ἰαϊεῖψ. Ῥοίδγθποο 18 μδᾷ ἱπ {Π15 
ῬΙδοθ ἴο {π6 ατθθκβ, ΠῸ δα Ῥθθη ᾿ΙΠθογαΐθα ἔγοση {Π0 Ῥουβίδη γοκθ ὈΥ͂ 
[86 Ὀα(ε165 οὗ Ῥ]αίωα δηᾶ Μίγολ]ο. κατὰ τὸ ξυγγενές, ὃψ υἱγίιι6 97 
ἐλ γοϊαξϊοτγιδ]υἷρ δοέιοεοη, ἐλιθηι. ΤΊΘ56. Ὑγουβ ἃτ6 ἴο Ὀ6 οοπδίγαυοιίθα 
Ὑγ}0} ἠξίουν (ΞΞ ἐλοιιφῆΐέ ἐέ γέ, δοοοηυΐη). ΤῊ Τοπίδπβ, μανίπρ ὈΘ ΘΠ 

ατγίνθη ουὖ οὗ Ῥο]οροηποβιιβ ὈΥ͂ {π6 Δο]ιδίδηβ (νἶιο μδᾷ Ὀθθη αἶβροβ- 

ΒΟΒΒΘΩ οὐ ΑΥ̓ΡΟΪΒ 8ηα Τιϑοοηΐα ὈΥ {ΠπῸ Πουῖδπη8 δηα [Π6 ἩδΙϑο] 429), 
οᾶτη6 ἴο ΑΥΠΘη5 8ηα ὕΠ6 6 [Ὁ ἃ {ἰπὴ6 Γοϑι θα, ποῦ 85. οἰ ΖΘ 8, Οὐ [Π086 

ὙΠῸ ΘΟ] Ῥοββθ885 ἰδη4, Ὀαῦ οδῃ]ογὶπο {η6 Ῥγούθοϊοη οἵ {πΠ6 Ἰαυῦβ, ἀπ 

ΒΙΡΡΟΓΕ ΠΡ {ποι βοῖν 85. ὈΥ ΤΟ ϑΏΪΟ8] αὐίβ, ΑΥΓΘΥ ἃ ἡ Ἐ116, ἀπᾶθι 6Π 6 
Ῥτγοϊθοίίοῃ οὗ Αίμθηβ, {Π6Υ τϊσταϊθα το βία ΜΊποσ, τοι τυ ΒΊΟἢ βίδίθ ἃ 

ΠΌΠΟΙ Οὗ οἰ] ΖΘῊΒ νγὰ8 βοηὖ 85 Ἰθδθυ5 (ἡγέμονες) οὗ ἴΠπ6 ΘΟἸΙοηγ. ΤΊΠΘβΘ 
ΟΑΥΓΙΘα τι ἢ {Ππ6πὶ {Π6 βϑδουθα ἤτθ [Ὁ {Π6 ΠΟῪ βϑυ ]οπηθηῦ, Κη ἔγοιη 

186 Ρυγίδποαμ οἵ Αἰπθηβ, Δπα {Ππ5. νοῦ ΘΗ 164. ἴο {Π6 Δρρε]αίίοη 
οἵ μητρόπολις (ηιοξμογ-οὐέψ) το {116 ΤοπαηβΒ. ὅ60 ΑΥ ΠΟ] 45 ποίθ οὶ {115 
Ῥάᾶββᾶρο. μὴ. - « «βιάζηται (ΞΞ μὴ ἐπιτρέπειν βιάζεσθαι). ὙΠῸ 5Βαὺ- 

ᾳποίίνο 15 θη] ουθα, Ὀθοδῦβθ {Π6 ΘΟΠαΙ Π10Π 15 ἈΒΒΌΤΩηΘα 85. βοιηθίῃϊηρ 

ΡῬΓΟΌΔΌ]Θ Ὀαὺ πού οονίαϊη. ΟἿ, 9915 Κ ἅμη. ὃ 864. 1; 5. 8 216. 1. 

2. οἱ δὲ ᾿Αϑηναῖοι ἐδέξαντο κ. τ. Χ. 1 ῬΙαΐΆΤΟΝ 15 ἴο Ὀ6 Ὀο]Ἰονϑᾶ, ἐπ0 
ΑὐΠμοπΐδηβ 41 ποῦ σταηῦ {Πρὶν τϑαπϑϑῦ, πη 11] αἴθ [Π6 411165 πΠδα οἴθπαϑα 
Ῥαυβδηΐαθ ὈΥ ὑπ] Τηον ΘΠ] θηΐβ. προσεῖχον τὴν γνώμην, αἰὐγεοΐοα 

ἐμοῖν" αἰξογυέϊοη, --- αὐϊοπαφα ἐο ἐλεὺν γεφιιοβέ. αὐτοῖς (1. 6. τοῖς λόγοις) 
ΤΩΔΥ ὈΘ ΠηΘηΐ8}}Υ ΒΡ θα αἴθ {Π 6580 του 8. ὡς (ΞΞ «εοὐέλ, ἐλ6 ριτ- 

2086) οὐ περιοψόμενοι. ὅθ6. Νοίεθβ οῃ ὡς, 1. 78. ὃ 4, ἃπΠα ὁ περιορᾶν, 

1. 24. ὃ 0. τἄλλα. ὙΠοῖν Πα ῖγ5 Πδα ποὺ τοδομθᾷ 80. ἱπηροτγίϑηῦ 
Δ:Π6 ἀο]οαΐο ἃ. οὐ Ἶββ, {Ππαῦ την Οἴμοι {Πϊηρθ, ὈΘ5᾽ 465 ἃ σθᾶγοϑβ οὐ {Π6 

Ἰτητηθαϊαΐθ ΓΟ ρ5 ΘΟ] αἰπθα οὗἁ σσοῦθ ἴο θο αἰξοπαϑα ἴο, πη Πθποθ " 

δ1η πο! ηθα το ΓΟΙῸ αὐτοῖς ἴῃ {Π18 οἴατιδ [0 θοΐῃ {πη Αἰμϑηΐδηβ ἀπᾶ 
[86 ᾿Αδϑἰαύϊο 411165, σδίμον {Π8ὴ ἴο οἰ ΠΡ ῬΑΓΟῪ ἰδκοη ἐθραγϑίοὶυ. ἃ 
ἘΠπΙοη, Πκ {πΠ6 οπ6 ἤΘ᾽ 6 ῬΓΟΡΟΒβΘϑᾶ, τγὰ8 ἴο ΡῸ οῇδοίθα τ} στϑδῦ ρτὰ- 

ἄθῃοθ 8πη8 ρῬγθοδαίοη, ἱπ οὐ ἄρι' ποῦ ἴο αἀὐαὺγ ΠΡΟ {Π6 ραγίϊθβ {Π6 θη- 

τηϊίγ οἵ [π9 Τ,Δοραεθιηοηἶδη5 Δη4 {110 τοϑῦ οὔ ἔπ ῬΙΟΡομ μοβίϑηβ, γ ΠΟ 89 
ΔΟΘῸΪΘΒΟΘΠΟΘ ἴῃ ΒΌΟΙ 8Π Δοοθββίοη οἱ βίσθησίῃ ἕο {πὸ Αὐμοπίδηβ, οουἹὰ 
ΒΑΓαΙν αὖ ὑπαὺ τηθ μὰν Ῥθθη Ππορθᾶ ἴογσ. Ηθρθποθ ἰὖ νγᾶϑ ἱπιρογαπΐ ἰο 
Ἰοοκ αὖ {πὸ βυθδ᾽θοῦ ἴῃ 811 115 ἀϑρθοίβ, δηα ἴο θβϑίϑ Ὁ] 15} τηϑίθουβ ἢ ἃ 

δοοᾶ Ὀα515 ἴῃ τϑίογθποο ἴοὸ {Π|Ὸὸ Δ]]Π}|4Πποὸ6 ἀθουῦ ἰο 6 Του πηθᾶ. - 

8. ἀνακρινοῦντες, ἴπι 0716)" ἐο Θραηυῖπο ἱπίο. .. ὃ 295. δ. ὧν πέρι 
Ξ- ἐκεῖνα περὶ ὧν. ὅθθ Ν. οἢ 1. Τ7ὅ. ὃ ὅ (6πᾶ). 

ηυμοῖν ἐγιλιιδέϊοο ἐρα8 ἐπαγσεο προνν ᾿ΐην τες ἢ τοα8 αὐουιϑοά, φΥ ηυιιοῆ, ἐγιι8- 

ἐϊοθ. Τη {Π6 δοίϊν νοῖϊοο ἀδικία υγουῦ]α ἤᾶνο Ὀθθη {Π6 δοοιβαίννο, αΘ 

[Π6 ἤογτηι]α καταγορεῖν τί τινος. Οἵ, 5. 8 194. 4: Μί. ὃ 878. Ρ. 6008. 
τῶν ἀφικνουμένων ἰηίο 1,Δοράξοπιοη. τυραννίδος--- μίμησις, αν 

2 ’ 3, - 

ἀδικία... αὐτοῦ, 
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ἡηυϊέαζζοτ, 97 ἐφ», -τττ- ἢ στρατηγία, γαΐον" ἐλαη, ὦ πυϊἰἐαγῃ οοηυ- 
γιαπά (οἵ. 1. 94. ξ 1, ὙΠ ΟΛΘ Ῥδιβαηΐαθ 15 ο81164 ἃ στρατηγός). ΠδΔΟΚ 
8Δηα ῬΟΡΡΟ τοϑᾷ ἡ στρατηγία, ἃ πα τη8κ6 ἰῷ {π6 βυθήθοῦ οὐ 1Π6 νϑιὉ. 

Ηϑδοῖς οἶνϑβ ἃ5 ἃ τϑᾶβοῃ, “ ααΐα ΔΙοααὶ Βα ]θούαιη Παϊὸ Ἰοοο ἀρίππι 46- 

βἰἀογαύι." Ῥαΐ {Π6 βιθ]θοῦ ὁπ ΓΘ ἢ] ν θ6 ΒΌΡΡ θα ἔτόοτη 6116 οοπίρχί, 
4. καλεῖσϑαι. . «. μετατάξασϑαι, αὐ ἐδ6 ϑαπιθ ἐΐηιθ ἐπ, τολῖοί, ἢ6 τραϑ 

γεραϊοα, ἐλ6 αἰζΐο5. ἐπγοιι, ογηυὶέμ 977 ᾿ΐην (οὈ]θοῦϊνο βϑηϊτῖνο) τοορΐ 

ΟΦ ἰο ἐλ6 Αἰλοηίαηβ. Νοίϊοθ πον ἅμα πηϊΐο5 [Π 656 ῬγΟρΡοβι [1008 ἴῃ 

τΤοβρθοῦ ἰο {ἰπη6. 

ὄὅ. τῶν... «εὐδπύνϑθη, ἢ6 τοραϑ 7οιπα σιὶϊέψ 47 ἐδ6 ἐπ)ιγῖοδ ργἱυαϊοῖν 

ἐοηυηυϊοα, ασαϊηϑέ ἐπαϊοϊαιια β (πρός τινα.) ἘῸΤ {Π6 οοπδίνποίϊοη, οἵ. 

5, ὃ. 194. 4. εὐθπύνθη--- ἀπολύεται. ΤῊΪΐδ᾽ ποτ οἤδησο οὗὁἨ {πὸ δουϊβῦ 
ἃπα {πΠ6 ἰδίου. Ῥγοβθηΐ, πραγ ὈθδαΐΥ πα [ΌΓ06 ἴο [Π6 ράββᾶρθ, ὈῪ 

Κοορίπρ Ὀθίοσγθ ὰ5 ἐμ οοπεϊητιοα δοίϊοῃ οὗ [Π6 νϑὺῦ οἵ δοαυϊ8], πᾶ 

ΒΕ ΓΙ ηρ {Π6 ΤΟ] πα ΓΎ Οη6 ἀοβίσπαύϊηρ [πΠ6 οοπνϊοίΐοη οἵ ῬϑαβδΠ]85᾽5 
δα] ἰο Ῥᾶ85 τρία ]Υ Ὀ. ἴῃ {Ππ6 δογὶϑύ. ΟἿ. 5615 Καμη. ὃ 401. ὅ ; Μί. 

ὃ δ04. 1. τὰ δὲ μέγιστα, ὅπ γεβρθοί ἰο ἐλ6 σγοαΐοδέ ολαγσοθ (Δ. 

ὃ 491, Οὗβ. 2), ἰβΒ ἴο θ6 τοίοσγοαᾷ ἴο Μηδισμός, Πο(ἴϑηι. ὅθ Ν. οἡ 1. 

185: 1, μὴ ἀδικεῖν. 866 Ν, οα 1. 10. ὃ 1. 

εἶναι (50. τὸ πρᾶγμα), απᾶ ἐδ πιαΐζο7'" 8οθηιθα ἐο 6 πιοδέ ηιαγ[68έ (ἴο 
{Π6 οὔμοῦ ΟὙ66 85), ἱ. 6. ῬΆΡΙΠΙΟ Ορ᾿ποπ ῬγΟποιπορα Πΐτὴ σαν οὗ {1185 
οθᾶῦρο. δα ἢΪβ8 ὑγθᾶβομ ὈΘΘη 85 τηϑηϊοϑῦ ἴο {Π|0 ΤΠ ΔΟΘἀϑ ΠΠΟΠΪΔ 15. ἃ 85 

ἴο Οὔπουβ, {Π6 6 15 ΠῸ ΤΌΔΒΟΙ (0 Ὀρ] ον {παῦ μ6 που Πᾶνα οβοαροα 

ἱπητηθαϊαίθ ΡαΠἰΒῃγηθηΐ, β'πΠο 6. ΠῸ ᾿ΘΠΙΘΠΟΥ͂ γγ85 ΒΠΟΎΤη ΐτη, ΠΘη Β8Ὸ- 

ΒΘ] ΠΘηΕΥ οοηγν!οίοα οὗ {Π|6 5816 ΟΥΠΊ0. 
θ. ἐκεῖνον... «ἄρχοντα 5ΠΠ0τγ8 ὑπαῦ {Π6 θυ πὶ οὗ ἢΪβ8 Θοστητηδπηαᾶ Πα 

ποῦ Θχριγοᾶ, θη Π6. νγᾶ8 το ]θα Ὀγ (Π6 1,Δοραεφιηοπΐδηβ. Ηθ τ6- 
ζπγηθα αἰογνγαγβ οἵ ἢἷβ. οὐσῃ δοοογᾷ ἰὸ {πΠ6 Τρ] οβροπί, θαῦὺ ποὺ ὈῪ 

ῬΟΌΪΙο δυϊμοῦιυ. ΟΥ̓ 1. 198. ὃ 2. Δόρκιν δὲ καὶ ἄλλους. ΤΊιΘθΘ 

ῬΘΙΒΟΠΒ ΔΡΡΘΔΓ ἴο ἢᾶνθ οοῃβίϊ πἰοα ἃ ὈοΔΓα, [Π6 ΤΠ] 6 15 οἵ τυ Βῖο ἢ 

ὙΛΟΤΘ ἸοΟΪ ΠΟῪ ἱπύγαβίθα τυ] {Π6 οοΙημηαπᾶ. ὅθ. Ν. οἡ 1Π]. 100. ὃ 2. 

Τὸ νγδβ ποῦ νγοῃογ ἢ} {παῦ {Π6 411165 τοίαβοα οθθαϊθποθ ἴο {Π6Π|, β'ποθ 

πῸ Δαν οΥ ἐγ οαῃ 6 ΠΟΤ ᾿ποΠοϊοηῦ οἱ ΠΙΔ0]6 ὅο ἀθπ50 ὕπδη {Πα νυ ὶο ἢ 

15 ΟΠ ΒΒαγθᾶ ὈΥ Τ8ηΥ. 

ἴ. οἱ δέ, 1. 6. Τ͵οΓοῖὶδ ἀηἃ 15 ΘΟἸ]θᾶρτιθ8. ἀπῆλϑον Ἰηΐο 1,Δορᾶοώ- 

ΤΠ0ῃ. ἄλλους... - - Λακεδαιμόνιοι. ΜΌΠΟΓΡ (Ποτίδηβ, 1. Ρ. 204) {Π]ΠΚ8 

ἐπαῦ {πὸ πιοίϊν οὗ {πὸ 1,Δοραςφιποπίδηβ, ἴῃ θύοι πησ 0 ΒΟ Πα ΠῸ 

ΤΊΟΓΘ ΘΟΙΩΠΙΔΠαΘΙΒ ἴηΐο Αβίδ, ἃν ἄθθροῦ ἔμδη {Π|6 ἀοἔθοίίοι οἵ ὕμ6 ΤἸοηϊ- 

85 ἴγοιη Ῥϑιβαπίαβ, Οὐ {Ποῖ σϑίαβαὶ ἴο ΟὔΟΥ ΠΟΓΟΙΒ ἃπα Ϊ8. ἀββοοίαίθβ ; 

ἔοῦ ποῦ {πὸ Οτοοκβ οἵ ΔΑϑία Μίμον, {πο ν οου]ᾶ, Ὀγ [86 αββιβίδποθ 
οὗ {πὸ πᾶν 8] ρονγοῦβ οἵ ῬοΟΪοροηπθβαβ, νἱΖ. (ὍσΙ μ}ν, Πυρῖπα, οἴο., μανὸ 

οομἰπαρα ἃ νγᾶγ, ὙΥ ΠΟ ργομἶδειΐ πιοτὸ οὗ σαὶ ἀηα μ᾽ πη άθι {ἰδ οὗ 

ἐδόκει σαφέστατον 
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{του ]6 Οὐ ἄδηρου. ΤΠΘΥ ῬΓΟΌΔΟΌΙΥ ἀθοιηθα 1 ἱποχροᾶϊοηῦ ἐο αἷτα αὖ [Π9 
ΤΠΔΒΙΘΤῪ ΟὗὨ {Π6 568; οὐ τ {86 ΠδΖατᾷ ΟΥ̓ τη ΥΥπρ' 8πᾶ Ὀγθακὶπρ' αρ {Π0 
ϑὸραγίδῃ ἰηβυϊ α 1015 ὈΥῪ Ογοῖθη ΘΧΡΘαΙ ΠἸΟΠ5 ἃπα Το οῖσῃ οοπαποβίβ. ΝῸΣ 

Ὑγ85 ἰῦ {τιο, {Πῶῦὺ [Π6 ΒΕΡΓΘΙΠΔΟΥ ΟΥ̓́Θ᾽ {16 ΟΥ̓ΘΘΚ5 Ῥαββθᾶ Ὅ ΒΟΥ ἰμΐο 
Π6 Ππδπᾶβ οὗ {π6 Αὐμοηΐδηβ, βίποθ ὥραγία 501 οοπεϊππρα ἰο μοϊᾶ {πθ 

ῬΓΘ- ΙΔ ΠΘ ΠΟΘ ἴῃ ῬΘΙΟΡΟΠΠΘΒῈΒ; 8Πη4 τηοβύ οὗ {π6 βέαίθβ οἵ {πΠ9 τηοξῃου. 

ΘΟΙΠΙΓΥ Ἰοϊποα {Πθπηβθν 98 ὑο θ᾽, ὙγΠ11]16 ποθ θαύ {πὸ Αβίϑίϊο αστθθ 8 
Δη4 {Π|086 Ὑπὸ ᾿πῃδοϊίοα {Π6 15] πα5, ραῦ ἐπϑυηβοῖγοα Ὁπᾶθυ {π6 οοϊη- 

τηϑη οὔ ΑὐΠ618. σφίσιν ἰδ [86 ἀδῦ. Ἱποοιητηοαϊ δο χείρους 
γίγνωνται. Οἷ, 9618 Κύμη. (δ 602. 2). χείρους, δααϊψ αγ[εοίοα 
(σαῖδο απὰ πηγαϊλζιῖ, Β]οοΙα .), 85 τγα 58. 8ροϊϊθα, 1. 6. τϑὸπαθυ θα ἀπῆὶ 

ἴῸΓ ῬΌΡ]ΪΟ βουυΐοθ. ΤῊΘ οοτηρδγαίϊγο 'ἴβ ΠΘΓΘ τι8θα [Ὁ {116 ροβίἐἶνϑ. 
Κ. ὃ 828. ΗΒ. 7: Μύ. 8. 457. Ρ. δὅ76. ἀπαλλαξείοντες δὲ καί, διιὺ αἴϑο 

ἐλγοισῆ, ὦ αοδῖγο ἰο σοὶ γἱὰ οὔ. 8. ὃ 148 (-σείω). πολέμου. ὃ. 

ὃ 107. 2. νομίζοντες ἱκανοὺς ἐξηγεῖσθαι. Τὴ6 ΑἸΠΘηΐαη5. Ὀοδβίθα 
(1. τό. ὃ 2) ὑμαῦ Ὀγ {86 ΤιΔορ τη πδη8Β {ΠΘΙΉΒΘ]ν 65, ὑΠ6Υ τ 6 ἀοοιηθᾶ 

ὙΠ Υ οἵ {Π0 ὀομητηδπᾷ ᾿πἰτιβίθα ἴο ὑπ 6πι. σφίσιν Ἰἰηγ5 ἐπιτη- 
δείους (ΞΞ φίλου-:). 

ΟΡ ΝΕ ΧΟΥἪΣ 

ΤῊΘ ΑΥΠοπΐδπ8 Πανίπρ' ἐμτι8 αἰξαὶπϑᾶ {Π6 ΘΟΠΠ]8η, ρτοοοϑᾶ ἰο ἀθέθσηϊπθ τὴ μδὲ βέδἑθβ 5881] 

[ΓΗ Ἶ8}} 81 Ρ8, Δ ταῦ βίδίθϑ ΤΏ ΠΟΥ͂ [ῸΓ {Π6 Ῥτοβθοιίοῃ οὗἩ [Π6 νγᾶγ ἀραίηβὺ ἐπ Βαγθατὶ- 

818 (δ 1) ; {Π6Υ δρροϊπὺ Βο)]οποίαπαϊ (0 τϑοθῖνθ {μ6 ἐγ θαΐθ ὑπο ἰ8 ἢτδὲ ἀοροβίϊοα αἱ 
6108 (8 3). 

1, παραλαβόντες δὲ οἱ ᾿Αϑηναῖοι. ΤῊ5 ἴοοῖ ῥἴδοο ἃ. σ. 467. ΟἸγτηρ. 

Τῦ. 4. ΑὐὙποϊὰ 68}15 10 {ῃ6 Ὀορὶπηΐηρ οὗ ἐμ6 Αὐμϑπίαπ οι ρῖγθ. διὰ 

τὸ Παυσανίου μῖσος. Τῦ 15 ῬΓΟΡΔΡ]6 {παὺ δατηϊγαίΐομ οὐ τη 6 ομδυβοίοῦ 
οὗ Αὐ᾽βῦ θβ, μα βοπιθ ᾿πῆ 6 ποθ 4150 πῃ ἱπαποῖπρ' {Π6 811165 ἴο Κα {15 
βίθρ. ἃς... «χρήματα, τοὐοῖ, 4 ἐἢι6 δἰαΐο8 ϑἠοιια, 7ιινγυΐβῆ, πιοηοῃ. 

πρός, αφαϊηϑέ. ἃς ναῦς. ὙΤῊΘ 61] Ρ8ὶ8 οϑπ Θαϑ]Υ θ6 βαρ] θᾶ 
Τγοτη ἃς... «χρήματα. ἦν. ΤῊΘ βιθ]θοῦ 15 ἀμύνασϑαι πᾷ {Π6 ῥΓο- 
αἰοαίθ 1ἴβ πρόχημα, ργείθηεο, 8ἤοιο. ὧν ΞΞ- ἐκείνων ἅ, οἵ ΒΟ {Π|6 
απίοορᾶθηῦ 18 μα ἵπ {πΠ6 σϑηϊεῖν αἴλου ἀμύνασθαι, ἰο ἄοποίο ἐπα ὁπ 
δοοουὺπῦ οὗ ὙγΒ]Οἢ {Π6 ΤΘο] Πρ οὗ τϑυθησθ αἴοβθ. Κὶ. 8 974. ὃ; 5. 8 194, 
Ὶ; δῃοῦντας, ὃψ Ἰαγίηρ τραϑί6 (866. Ν, οπ 1. 9. ὃ 1), ἄρτοθβ τ ἢ 
αὐτούς, {Π|0 οτηϊ θα 5 ] οὐ οἵ ἀμύνασθαι. βοΠη6 ΘΥΓΟΠΘΟΊΒΙΥ τοραγᾷ ἴδ 
88. δὴ δϑοοιβαίνο ΦΌΒΟΙ αἴθ. 

2. Ἑλληνοταμίαι, γ6οθἴ) 678 977 ἑαχοϑ, ἐγ δαβ}.}6}8 Ἀρροϊπίοα ἰο γοοοῖγο 

{86 ἹποΠΟΥ5 οΟἸ]θοίοα ἔροπα {116 8]]}164 5ἰαἴοβ, ἃπᾷ ἕο ἰβκο ὁμαγρο οὗ [Πθ1ὴ 
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σβθη ἀδθροβι θα ἴῃ ὅΠο ὑγθαβυτΥ αὖ 6105, ἃπᾶ δἰ υσατ 8 αὖ ΑἸ ΠΘη5, 
ΒΟΘΟΚῊ ΘΟΠΟΙ 465 ἔτοτη οουαίη ᾿πβουρύϊομβ, ὑπαῦ ἐΠ6}Γ ὨΠΤΗΘΙ τγ88 

ἴθη, πα {πδῦ, ΠΠΚ6 [89 ὑγθαβαγ "5 οὔ [Π6 ροῦβ, [Π6Υ Ἴγ6 ΓΘ ὁμόοβοη ὈΥ Ἰού, 
ουαῦ οὗ {πΠ6 Ῥοηίϑοοβιοιηθαϊηπὶ (1. 6. 6 ἢγβῦ οἱδ88. οἵ οἰ Ζηβ, ὑγῆο 

ῬΟΒΒΘΒΒΘα Ἰδπα ργοαποῖηρ' ὅ00 τηραϊτηπὶ γθαγ]γ), Δηἃ ὑπαῦὺ ΤΠ6Υ αἸα πού 

δηΐου ΠΡΟΗ {Π 611 ΟΠοΘ αὖ 9 Ῥορὶπηΐϊπρ οὗ [Π6 γϑᾶγ, Ὀαύ ἴον πΠ6 Ῥδη- 

δὔμοποθ (1. 6. {Π6 [οβῦϊνι ἴῃ ΠΟΠΟΥ οὗ ΜΊΠΘΓυ 8), ἃπᾷ {Π6 ἢχβῦ ργγίαπθϑα, 

ἴ, 6. Ῥουϊοαβ οἵ {πϊνγτ-ῆνο οὐ {πὶ γίγ-ϑὶχ ἄδγβ, ἴῃ τυ βίο {Π6 Ῥγγύβμοβ 
(πρυτάνεις) οὗ ΘΔ) φυλὴ ἴῃ στη ργθϑι θα ἴῃ ὉΠ βουλὴ ἃπ4 ἐκκλησία. 

Οὗ Βοροκηβ Ῥαῦ. οομ. ΑΥΠθηβ, ΡρΡ. 170-180; δια 8. Ὀιοῦ. ατ. δᾶ 

Ποῖα. Απίϊᾳ. Ρ. 469. “Ἑλληνοταμίαι 5 ἴπ ΔΡΡΟΒΙ(ΙΟΠ τ] ἢ ἀρκή ; 11{6- 
ΤΆ}]γ, απὰ λοἰϊοποίαηυΐα, ἐλ6 οὔῖοθ (ΞΞΞ- ἐλ6 οὔοο ογ΄ ᾿οἰογιοίαηυΐα) τρα8 

ἔμόη 7 γ8έὲ οεἰαθίηεά. ΟἿ, 5. ὃ 166. Ν. 2. οἱ ἐδέχοντο, τοῆο 76- 
ὁεϊυοά. ΤΉΘθ6 οὔοουβ 414 ποῦ οο]]θοῦ {π6 {ραίθ. Αὐτοῦ [μ0 ἔα πᾶ8 
ὙΓΘΙ ΤΟΙΠΟΥ ΘΑ ἔγομ [)6105, {Π6 Υ δοῦθα ΟΠΪΥ 85 ἐγθαβιγθγβ, [η6 δροάθοΐεο 

(Γθοϑῖν 95) Ὀθίηρ ἃ αἰβυϊποῦ οὔϊοθ. ΟΥἍ, Βοθοκῇ, ]. ο.ὕ φόρον. Οπ 

δοοουηῦ οὗ {π6 οαΐπτη ὙΠ] Ὀθοδπηθ αὐζϑοῃρα ἰοὸ {Π18 σγοτᾷ, 6 τγὰβ 

ΘΧΟΒδηροα [ὉΓ σύνταξις. - τάλαντα 15 ἴῃ ΔρΡΡοΒί[0Π. τ φόρος. 

Δῆλος γγὰβ {Π6 ῬΙδοθ ΟμΌβθη [ὉΓ ὕπ6 ὑγϑαϑαγυ, θθοδιβθ {Π6 [016 οὗ 

1 6]05 ὑγῶβ σγθΌΥ γϑποιδίθα, ποῦ Ο]Υ ὈΥ͂ {πὸ ατθθῖβ, Ὀαῦ 4150 Ὀγ {19 
ῬΑγΡαγίδηβ, πα [Π6 ἐγθαβαγοβ ὑοῦ] ὑμογϑίοτο θ6 πππηιο]οβίοα, αἱ 

ξύνοδοι, “ ἐδι6 τϑέμγ 8, οογυίγδιιέϊοτι8.") ῬΙΟΚουίηρ. 1 ργϑίον ἢ ῬΟΡΡο 
8 πα ΒΙ]οοπηξ, (1π Ηἷβ Ἰαϊθϑε δα! οη) ἰο Δῇὶχ το 1 {πὸ βἰσηϊβοδίίοπ, ἐλδ 

δοηυηιογν οοτιγιοῖ 8 οἵ [Π|6 81116ὁ8. ΤῊΘ ῬΓΘβθποΘ οὗ {Π6 ἃγί[0]9 ἰβ πὸ οδἤθο- 

[10Π ἴο {818 Το παάρθυϊηρ, βίποθ {ἢ 6 ΘΟΌΠΟΙΒ ἃΓΘ ΤΟΙΘΓΓΘα ἰοὺ 838 ἃ Ὑγ6]] 

Κπονγη ἔμοῦ (5. ὃ 167), ἃπ4 πὸ ρΙδοθ που] Ὀθ τποτθ ΠΙΚΘΙΥ ἰοὸ θθ 
Βο᾽ϑοίθα 0 Βο] αἸπρ᾽ {Π686 ΘοῦΠοῖ]5, {Π8Π ΟΠΘ 50 ΒΘΟῸΓ6 85 Π6]08, ὙὙΠΘΓΘ 

480 ὉΠ6 Ὁ ὑγθαβαγο 8 Ὑγ6 6 ἀθροβίίθα. Οἱ, Βοθοκῃβ Ρυῦ. Εοοπ. Αἰμθη8, 
Ρ. 8397. 

ΘῊΑΡΙ Ἐπ ΧΌΟΥΕΙΙ: 

το ΘΟΙΠ ΤΠ ΘΠΟΘ8 ἐπ) 6 Βθοοπᾷ αἱ νἸβίοη οὗἉ [8 ΞΕΤΩΓΊΆΓΥ οἵ ατϑοίδη Ὠἰβίογυ οοπίδί πο ἱπ οΠαΡ8. 

89-118 (566 ΡΌΠΟΓΑΙ ΤΘΥΠΆΤΕΒ, Ρ. 338), Τη {Π|185 ομαρίο Τ ΠΟΥ αἰ 468, ΑΙΌΘΓ σϑιπατκὶπρ {π8ὲ 

{6 ΑἸΠΘΗΪΆΠΒ ἱπογθαβρα {πο ῖγ ἀοτγηϊπίοπ {ἢτι8 δοααἰγθᾶ, ὉῪ ΘΔΓΤΎΪΏΡ ΟἹ ὙΓΆΓ ἃπα ὈΥ ΡΟ] 1 - 

68] τηδηδσθιηθηΐῦ (δ 1), βίδίοβ [ῃ6 σθββοῃΒ ὙΓΠῪ Ἠ6 αἰ στο 8868 ὕγοτη {Π6 τηλίη Ὠἰβίογυ, υἷΖ. ἐμ Ὸ 

ἱπηροσίβοιοπ ἰπ νυ μΐοἢ {Π6 ΒἸΒίΟΓΥ οὗὨ 186 {ἰπη6 Ὀθύνγαθῃ 1η6 Ῥογβίδη πὰ Ῥϑὶοροππθϑίδη 
Ὑγ8ΓΒ δα Ὀ66Π Ἰοῖν ὈΥ ᾿ΐδ8 ῬγΘἀθοθββουβ, δηἃ [Π6 ἱτητηθᾶϊαϊθ Ὀθαγὶ πο υ ΒΙοἢ [Π6 ἱπογθαβο οὗ 

ΑἰΒμοπίαπ ροντεῦ μδὰ οὁὴ {πὸ ἀθοϊαγδίίοη οὐἁἩ ὑγϑγ ὈῪ {Π0 1,Δοο ἀιθιηοηΐδΠ8 (8 3). 

1, αὐτονόμων. 869 Ν,, οη 1. 67. ὃ 2. τὸ πρῶτον. Τπ ῬΓΟΟΘΒΒ οὗ 

ἄπηθ, 88 [Π9 ἀοέθοίίοῃ οὗ [ἢ 411168 οΓΓ΄ ΡΟ] ὑϊοα] οοπδί ἀθγαίϊοῃβ ραν ο0- 
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οαβίοπ, ἐπ ΑἸΠΘηἶΔΠ 5 ὈΘΟΔΙῚΘ ΤΠΟΓΘ ΔΙΌΣ ΤΑΓΎ, 8η οχογοϊβθα απ ουὶν 

ΟΥ̓́ΘΡ {Π6 811165 85. ΟΥ̓́Θ γ8558] βίδίβϑ. ἀπὸ κοινῶν ξυνόδων, ἴγ, οοΉν- 
φιολν ἀδϑοηυδίϊεβδ. ἀπὸ ΒΘΓΘ ἀοποίθϑ [80 τηθαϊαΐθ ᾿πβύγατηθπῦ. ὅθ Ν. 
οἢ 1. 81. ὃ 4. τοσάδε ΤοΙοΓΒ ἴο {Π6 ΤἸΒΙΠρ' ῬΟΥΤΘΥ οὗ [86 ΑΥΠΘμΐμη8, 

ὙΥΒΙΟΝ 15 ἀροὰῦ το Ὀ6 {86 Βυδ]θοῦ οὗὁἨ [Π6 πδγγδίίϊοη. διαχειρίσει 
πραγμάτων, ὃψ ἐλ αἀηυϊγιδύγαὐΐογ, 97 ὑ]νγιγ38. --------- ἃ τοῖθυβ ἐο πραγμάτων 
Δη4 ποῦ ἰο τοσάδε 88 ΒΟΙῚΘ ἱπηϑρῖηθ. 1ύ 4150 ΘΙΏΌΓΒΟΘΒ 88 ἃ ΡΓΟΙηΪηθηῦ 
ἴάοα {πὸ πούίϊομ οἵἉ υγϑγ, ἔγοτη πολέμῳ ὙὙΒΊΟΙΒ ῬΓΘΟΘά08 διαχειρίσει πραγ- 
μάτων, ἃΠα ΠΘΠΟῸΘ πρὸς ὙΠΪΟ [Ὸ]]ΟΥγ 8. βιρηϊῆοθ ἀσαϊγιϑέ. αὐτοῖς 

ἀθρθῃαβ. οη ἐγένετο Δ ΤΟΙΟΓ5 ἴὸ {Π6 ΑὐΠΘηΐδη8, νεωτερίζοντας, 
αἰξοηιρίης ομαπρε8 (ὰ σου γι θη), ηιορἑξαϊίη ὦ γουοϊέ. ἀεί, αὐ 

ἐλ ὑΐηιο. ------- ἑκάστῳ. ΤῊ ΚΟΠΟΙΪαβίβ ΒΌΡΡΙΥ πολέμῳ, χωρίῳ, ΟΥ χρόνῳ. 

ἩδδΟκΚ σποῦα ππαογβίαπα νεωτερισμῷ οἸἸοϊ οα ἔρομ νεωτερίζοντας. 1 

ΡΓΘου ἢ ῬΌΡΡΟ ἴο ΒΌΡΡΙΥ ἔτοπὶ ἃ ἐγένετο {Π6 ὙγοΓ8. ὃ ἐγένετο, ὅπ 
δαοΐ, (ΔΤ ΟΥ ὑΓϑηΒδο] 01) τολίολ, ἑοοῖ; ρίαοο. 

2. ἔγραψα, .1 λαυνδ εογἱζέοη. ΤῊ Θ δου δύ 15 Που6 τιβϑᾷ ἔοι {Π6 ρΡογίβοῦ. 
5. 8.211. Ν. 14. αὐτὰ τοῖοι ἰο {ῃ9 ουϑηΐβ ἀθίδι θα ἴῃ {Π6 αἰ συ θβϑίοη 

μ6 ΓΘ ΒΡΟΚοὴ οὗ. τὴν ἐκβολὴν τοῦ λόγου, αἰσγοδδίογι ͵γοΉι ἐδ διιδ)οοέ. 

τόδε ΥΟΙΌΓΒ ΤΟΥ σ να ἴο ὅτι τοῖς πρὸ ἐμοῦ κ. τ. Δ. ἐκλιπὲς τοῦτο 
ἦν τὸ χωρίον, {πιῖ8 ραδβασο (ἴῃ Ηἰβίογ ) ἤα8 ὅθεν ουογίοολοα, ὅϑο. νγθ οἵθῃη 
156 ρίαοθ ἴῃ [Π6 56η80 οὗ ραϑϑαψ6, ὙὙΠΘΠ. Ὑ7Ὸ 58 Υ, “ἷπ ΒΠ0} ἃ ρίαοο [ῃ8 

ΔΌΓΠΟΙ ΤΘΙΠΔΥΚ5, οἷο. τούτων 068 ποῦ Τοΐον [0 1Π6 ἰδίου 8η5, Ὀαὺ 

ἴθ ἃ πϑαΐο ἀθροπαϊησ οη ἥψατο (ὃ. ὃ 192. 1), ΟΥ ΠΡΟ ἐπεμνήσϑη ἴο 
ὙΠ] ἢ 1 Αἰ8ὸ ὈΘ]οηρΒ (ὃ. 1. ο.). καὶ ἴθ ΘΙΠΡΙοΟΥΘα Ὀθοδαβθ ὅσπερ καὶ 

15. δΙπηοϑῦ δααϊγαθηῦ ἴο εἰ καί, δυό. ἐποιισῆ,, αἰέλοιισῆ. ἐν τῇ ᾿Αττικῇ 
ξυγγραφῇ. ρίδτοποο 18 ΠΔ4 ἴο {Π| ᾿Ατϑὶς οὗ Ὠἰϊβίοσυ οἵ Αὐὔοα, νυ Βῖοἢ 

ἩρΙ]δηΐοιιβ ΘΟ ΡΟΒΟΑ ἴῃ ἔα! ὈΟΟΚΒ αὖ Ἰοαβϑύ. ΤῊϊ5 γον (Ἑλλάνικος) 
Ὑγὰ8 ῬΟΓῚ ἴῃ ΜΎ]ΠΘη6 'π {Π6 ᾿ΒΙαπα οὗ Τϑβθοβ, Πα νγ88 ὁη6 οὗ [Πρ πηοβῦ 
διϊηθηῦ οἵ {Π6 ΟἸΘΘΙΚ ἸΟΡΟσΊ ΆΡΏΘΙΒ (800 Ν. οἡ 1. 21. 8.1). Βαδβρθοίϊηρ 

{6 ἀαίο οἵ μἷὶβ Ὀϊγίῃ, διλοπρ τΠ6 αἴνουβο βίαϊθιηθηΐβ, ὑπαῦ οἵ ῬδιαρὮΙ]ἃ 

18. ΠΟῪ τηοϑῦ βσῬΠΘΓΑΠΥ δαἀορίθα, τυ ΠΊΟ. τ δῖτο8. μὰ ἃ ΘΟΠ ΘΙΠΡΟΓΑΡῪ οὗ 

Ἡοτγοδοίμβ, δηα ἴο μᾶνο Ὀθθη βἰχίν -ῆνο γϑᾶγβ οἱ δὖ πο Ὀορίππίηρ οὗ 

{π6 ῬοΙοροηποβίδη ὑγὰν (Ἀ. ο. 431). 1 Βα αἰϊρᾷ, 88. Ἰλιοίδῃ (Δίδοιου. 

29) βίαίοβ, δὖ {π6 ἃρὸ οἵ οἱβ υγ-ῆνο, μἷθ. ὈΙσ σου ἔθη. ἤᾶνθ ὈθθῃῚ 
ἃθουῦ Α. σ. 490, δηἃ 58 ἀραίῃ α. ο. 411. Ἠθ νγᾶβ ἃ ὙΘΓῪ ῬτΟΪ]1ῆο 

ὙΥτΊοσ, θαὺ 411 ἷ8. Ργοαποίϊομβ ἃγὸ Ἰοϑὺ οχοθρῦ βοῖὴθ ἰγαρτηθηίβ, ΟἿ. 

ΒιηΠ 5. Τιοῦ. τ. ἀπ Βοιη. ΜίγυΠμο]. απᾶ Βίορ. 11, Ρ. 409. 

χρόνοις, ἷ. 6. κατὰ τοὺς χρόνους. 

΄ 

τοῖς 
τῆς ἀρχῆς... «κατέστη. ἘῸΝ {110 

αὐϊγδοίΐοη οἵ ἀρχῆς ἴτγοιῃ {Π6 Βα θογ αἰ παΐο οἴδαβο (ὐ μ το 1Ὁ υγου]ᾶ πὰνθ 

θη {80 βιιθ]θοῦ οἵ κατέστη) ἰπίο {πὸ ῬΥΪποῖρα] οπο, 8600 Ν. οη 1. 61. 51. 
ἔχει. ϑΘΌΡΡΙΥ ταῦτα ἔτοΠὶ τούτων, ΟΙ᾽ ἔτῸΠῚ αὐτὰ δὖ ἴπ0 Ῥορὶπηΐηρ; 



σπαρ. ΧΟΥ͂ΠΙ] ΝΟΤΈΒ. 855 

ΟΥ̓ ΕΠ βθοίίοῃ, βίποθ {Π|5 βοηΐθῃποθ οομίδὶ η5. 8. ΒΘΘΟ Πα τΘΆ50Ὲ [Ὁ {π6 ἃϊ- 

διθδβίομ, ἃπα 5 ἴο Ὀ6 ἀἰβ]οϊ πα ἔγοιη {Π6 ᾿πηιηθαϊδίθ!Υ ργθοράϊησ οομ- 
τοχῦ (ἰ. 6. τούτων... ἐπεμνήσϑη), ὙΥΠΙΟΙ. 15 ραυ θη ϑίϊοϑ]. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΟΥΙΠΙ. 

Ιπ {μῖ5 αἰ βτοββῖνο βίαϊθπηθπί οὐ {ΠπῸ τῖβθ 8Π Ῥγοσγθϑβθ οὐἩ {πΠ6 Αἰμδπίδη ρονγοσ, ἐπ ἰδίου δη 

Ῥορῖπ5 ὈΥ τϑ δεῖ πο μον ἀπᾶον ΟἸτηοη ἐμ βοὴ οἵ ΜΠ Δἄθ5, [Π ν ἴοοκ Εΐοη (8 1), ἀπᾷ βου τὰ8 

(δ 2), ἀπά {Πθὴ οομηρο!]ϑα τῃ6 Οαγυβίϊδηβ ἕο γἱθ]α οῃ σοπα 08 (8 8); αἴτου τυ μῖο ἢ (ῃ9 

Ναχίδηβ, γγβὸ μδὰ τϑυοϊτθᾶ, νγθτθ τθάποθα ὈΥ ἃ βἴθσζο δηᾷ υγοθᾶ ἴο βαθταηίε (8 4). 

1. Ἠιόνα τὴν ἐπὶ Στρυμόνι 15 80 Ο81164 [ο αἰδυϊηρ 51} 10 ἔγοτα ΕΟ 
ἴη ῬΙονία, απ Δποίμπου ἴῃ ΤΏΡδοο (οἴ, ΤΥ. 7. ὃ 1). 10 νγγχὰβ βἰδπαίοα δἱ 

{Π6 τποῦτῃ οὗ {Ππ6 Βίυγηοη, ΠΟΙ] 5. οὗ ΑἸ Π]ρο]15, ἀπ 15 οϑθθναιθα 
ἴον {π6 ἀθβρθιῦθ ἀοίθιιοθ τηϑθ ὈΥ {116 Ῥβιβίδῃ βΌΨΘΓΠΟΙ Βοροβ, ὙΠῸ, 

γγΠΘη ΒΘ ΤΟπΠα {παῦ 116 ΘΟ] η0 Ἰοηρον ΠΟ] οαὖὐ ἀραϊηδὺ Οἴμηοη, ΚἰΠ6 
Β15. υσϊἕθ, ΟΠ άρθη, πα ΓΆΠΙΪ]γ, ἀπ ΤΠ 6 κοῦ ἢγθ ἴο {Π6 ρδοθ πᾷ ροι- 
Βῃ64 ἴῃ {π6 ἤδιηθβ. ΠΔ}]. ἴχϑβϑ {π6 ΘΠΤΌΠΟΙΟΡῪ οὗ (Πἰ5 δνθηὶ δὖ Α. ο.ὕ 
410. Οἷ ΟἸαβ85. Μ5. 1. Ρ. 188. εἷλον Το ἴα 5 το {πΠ6 Αὐπθηΐδη8. 

2. ἔπειτα 5 Ῥαύ [Ὁ ἔπειτα δὲ ΦΔ[ΓΕΥ πρῶτον μέν, {Π| ΟἸλϊπϑίοη ἰδ κ- 
ἰηρ' Ρΐβοθ, θθοϑιβθ ἔπειτα τη Κ65 [Π6 οοπίγαβύ Βα ΠΟΙ θη ]ν τηδηϊοϑί. ΟἿ, 
Κ. ὃ. 829.. Ὁ. 4. Σκῦρον, ον 718. (ΠΟῪ ,0.,.70)., δῃ Βαμα ἴῃ {Πι|6 
βθδη 568, Ν. Ἐ. οὔ Ἑπῦωα. ΤΠ 50}0]. 608115 1ῦ οπθ οἵ ἐπ Ογοὶδοβ. 

ᾧκισαν αὐτοί, ἐλον ἐλοηιδοῖοθ5 οοϊογυίφοί, {έ, ἱ. 6. ΤΠ. βϑηῦ ουΐ 60]- 
ΟΠ ϊδίβ γῆ0 βϑυθ]θα 10. 

8. Καρυστίους, ἐλ (ἰαγγϑέϊατιϑ. ΟΡΥ Βα νγᾶ8 ἃ οἰδγυ οἵ προ, οα 
ἘΠ᾿. 50. Π1-ϑαβίθυ ἢ ΘΧΌ ΘΙ Υ οὗ {Π6 ἰ5]4π4, δηᾶ 7. οἵ Θδγβίαβ. 

αὐτοῖς τοῖογβ ἴο. {π6 ΑἰΠπϑηΐδη8. ἄνευ τῶν ἄλλων Εὐβοέων, ἷ. 6. πο 
Οὗμου οἰτἴ95 οὗ Ἐπιθοθα Ὑγ6 6 βιιθ]θοῦ ἰο ΠΟΒΌΠ 1165, {π6 Οδγυβεϊδηβ ΔΟηΘ 
το πβίηρ ἴο Ὀθοοσιθ Ἰ θαϊαγΥ ἴοὸ 1ΠηΠ6 ΑἰΠρπΐδη8. ξυνέβησαν κα 
ὁμολογίαν, σαπιθ 0 ἐ67,18 47) 81} 7 67.167, ΘΥΪΑΘΏΓΥ τοῖο ἴο {π6 Οδγ 5 
ΟἸΔΠ8. 

4. ἐπολέμησαν τοῖοτ5 ἴο {πΠ6 ΑΥΠΘΠΪΔΠ8. παρεστήσαντο, γ6αιοοα 
ἐλόηι τες ΓὈγοθ ἐλιθηι ἐο βιιδηυϊί. ΤῊΪΒ5 ἴοοκ Ρ]δθθ, ἃ. ο. 406. ΟἸγΙΩρ. 
18. 8. οΥΓ δροαῦ ἴδῃ Υ68 178 δἵδοι ὑπὸ σϑάποίίομ οἵ Εΐοη. [Ὁ 1 06 βθθῃ 
ὈΥ {π|8, Βονν Ὀγὶοῦ 1 {Π|6 ΒΠΙΓΩΔΓΥ͂ ΟΥ̓ Θγθηΐβ ὑυΒῖο ἢ ΤΉ ΠΟΥ αἰ 465 18 ΠΘΓῸ 
δἰνίηρ. [10 νγᾶβ 8116 ΝάΧΟΚ υγὰ8 Ὀθβίθρϑα, ἐπαῦ ΤΠοιηἰϑίοοϊθβ ἤρα ἕο 
Ῥουβία πὶ {Π6 ὙΥΔΥ ΒΡΟΚθῃ οὗ ἴῃ 1. 187. ὃ 2. πρώτη τε αὕτη πόλις 
--ἐδουλώϑη --Ξ αὕτη τε ἐγένετο πρώτη πόλις, ἣ ἐδουλώϑη (ια8. γεαιορα 
ἴο 8ἰαυθ» τ-- ἀθργίυοα 9 7 εφαοηι). παρὰ τὸ καϑεστηκός; οὐ αν 



358 ΝΟΤΕΒ. [Βοοκ 1. 

ἐο ιὐπαΐ τγα8 οϑἰαν ϊεη θα, ὍΥ ἴΠ6 θυτὴβ. οὗ {πΠ6 οοπίβογδίϊοη. ----- ΤῊΘ 
0Π0]. ἀθῆπεβ ἐ}18 ὈΥ παρὰ τὸ νόμιμον καὶ πρέπον, ἴον [πΠ6 ΟἼΘΟΙκ5 ὙγΘΓΘ 
{πη ἴτθο. ὡς ἑκάστῃ ξυνέβη, 50. ἐδουλώϑη. ὅ68η01. Ξϑέ6ρ!. οχ- 

ῬΙ η5. 115 οοηβίγιοῦϊοη ἃ5. ὑΠποῸρΡ Ὑυϊΐθῃ : ἔπειτα δὲ καὶ τῶν ἄλλων 
ἑκάστη, ὡς αὐτῇ ξυνέβη. ΑἜ Ἰοαγπρᾶ οΥο 'π ϑ'ϑοθοᾷ. ΒΙ0]. Οτὶῦ. ἃ. 
1828, πο. 8. Ρ. 18 (οἰζθα Ὀγ Ῥορρο,’ Ααποῦ. «ἃ 856}0].), σγου]ᾶ οταῖὑ 

ξυνέβη πα ἰ8Κ6 ἑκάστη ἴῃ {Π6 ποιηϊηδίϊνο. ΟΥ̓ οοῦτβο ἐδουλώϑη νγου]ᾶ 
Βᾶνο ἴο Ὀ6 βπρρ] θα το πα {86 Ῥγθοθάϊηρ' οοῃίθχύ. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΒ ΧΟΊΧ. 

ΟΥ̓ ἔπ: οδ11568 οὗ {Π6 τουοὶὐ οὐὗἨἁ {8 811168, [Π6. Ῥυϊποῖραὶ ὁπ νγαβ ἐμοῖσ ἈΠ αγο ἴο ΡΑΥ [Π6 5ι10- 

τ]αίρα ἐγ θιΐθ, ΓΤ 5. ΒΒΪΡΒ, ΔΠα ΡΟΓΪΌΤΙΩ ΤᾺ] ΠΆΓΥ Βογυΐοθ, υΒΙοἢ (Πϊηβ5. ὈΟΤΘ ΠΟΑΥΠΥ͂ 

ὌΡΟΠ {Π6Π|, 4π4 Ὑνηΐοἢ [η6 ΑἸΠΘΠΪΔΠ8 ΤΙ ΠΌΓΤΟΙΒΙν Θχϑοίθα (8 1): [Π86 σονογηπιθπηξ οὗ ἔ119 

ΑἸ ΘΏΐΔῊΒ ὙΥᾺ5 8150 ΠΟ ἸΟΠΘΘΓ ΡΟΡΈ]ΑΓ, ἃπ ΠΟ ΘΧΡΘα ΠΟ ἢ8 ἸΥ ΘΓ τηϑ δ Ο [6 ΓΠῚΒ ΟΥ̓ Δ] 08}}- 

ἐν (8.2); ΒΟ} βίδίο οἵ ὑμπηρθ "δᾶ Ῥθθη Ὀτοισηΐῦ ἀροῃ ἐπθ 411165 ἴπ ρματί Ὺ ὑποὶγ οὐνα 

1], ᾿ΠΑΒΠΠ ΠΟ 85 ἴο δνοϊᾶ θηβασίηρ ἴπ τη ΠΑ τῪ Θχρθαϊ οπ5 ἔμ ν Πδά οοτηροιπᾶοα ἐποὶτς 

ῬΘΙΒΟΙΔΙ ΒΟΥ ἱο8 ὈΥ͂ ΡαΥ πη Πΐ ἴῃ ΤΠ ΠΟΥ͂, Ὁ ΒΪΟἢ Βοίἢ ἱπογθαβθα (6 ΔΌ Π1γ οὗ [Π6 ΑΊΒΠ ΘΠ Δἢ8 

ἴο ΘηΪατσθ ὉΠΟΙΓ ΠΑΡΆ] ῬΟΎΤΘΙ, 8Π4 ΤΟ ΠαοΙΘα [Π6 411165 ὉΠΔῸΪΘ ἴο ΟἿἿἾΓ οἴἴῪοίαδὶ τοϑὶβὺ- 

8ΠῸΘ ὙΠΘΠΟΥΘΙ [Π6Υ ἄδτγοα ἴο τουοὶύ (8 8). 

1. αἰτία... «ἔκδειαι, τοῖο ἐδ σατι86 97 ἐδ6 γουοῖξ απο οὐδογ8. δα 8 
εϑρθοϊαϊῃ ἐλοῖν δοίη ἐπι αὐ θαγ 8; ἸἸ[ΘΓΆ]]ν, ποῖ ἐλ.67)6 1676 οὐ 67" Θατι568 

47 ἐλὲ γϑυοίί8, απαὶ ἐλ6 σγδαΐοϑέ νγὰϑ ὉΠπ6ὶγ Ὀθίπρ ἴπ ΔΥΓΘΩΓΒ (ἔκδειαι). 

λειποστράτιον, 7γαΐιιγ»6 ἐν, πυλέων 86γυΐδο, ᾿. 6. πορίθοῦ ἕο βοπᾶ 

{Ποῖγ σοπϊηρϑηΐβ. ἀκριβῶς ἔπρασσαν, ἀφαϊέ γἱφογοιτιδῖψ, 1. 6. Θχαοῦ- 

Θα {Π6 [Ὁ]] διηοπηΐ οἵ ἐγ θαΐθ ἃ ηα βϑυνῖοθ. οὐκ... -ἀνάγκας, δεοοατι86 
(566 Ν. οῃ 1. 9. ὃ 4) ἐλον ἐηυροδοα, πιοοοϑδὶζϊο8 τρογν ἐἤοϑο, τοῆνο 10676 γιδὲ- 

{16} αοοιιϑίοηιεαί 107" εοὐϊϊΐης ἐο ἄο λαγὰ τοογᾷ. ταλαιπωρεῖν Τοῖογ5. ἰοὸ 
ΤΩΙ] ΓΑΡῪ βογνῖοθ, 8η4 {16 ἸΔΌΟΓ ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ ἴο ῥγτονθ {Π6 ααοία οὗ 5ῃ1085 

Δη4 {6 5] Ρα]αύρα ὑγθαΐθ. ΤΙη στοβρθοῦ ἕο {Π6 ᾿πάο]θποθ Δη θα ΠΘΟΥ͂ 
οἵ {Π6 Αβἰδῦϊο σθοκβ, οἵ Ἡογοᾶ, ΨΊ. 19. τὰς ἀνάγκας 18 ἃ ἴογπὶ ἀοποῦς- 
Ἰηρ, ἃ8 ΑὙΠΟΙα ΓΘΙΩΔΙ 5, ἐογξιι7,6 τἰϑο(, ἰο θα ίον ἑ 601,7 ὁϑϑΐογι, τι ἤθπορ 15 
ΨΘΓΥ͂ [ὈΤΟΙΌΪΟ ἱπ {18 ρΙδοθ. 

ὦ, δέ πως καὶ ἄλλως, ἴπν βοηχ6 οὐ 6)" γεϑρθοΐβ αἶϑο. ὁμοίως ὃ 8 
ὙγΠθη {Π6 ΘΟ ΘΘΓΔΟΥ νγὰ8 ἢγθὺ Τογηηοᾶ, ἐν ἡδονῇ ἰβΒ ἴο 6 ὁ01:- 

βίσποίθα νυ ἦσαν, 106}}6 πο ἰοΉ 67) (οὐκέτι) ροριιίαν ἔπ, ἐλεεῖν εοπιπιαπαᾶ 

(ἄρχοντες), 1. 6. ΤΠ6ῖΓ σον Πηθηῦ ὙγῶᾺ8. ΠῸ ἸΟΠΡΟΓ ΔΟσΘρΡίαὉ]6 ἰοὸ {Π6 

4111.85. Κυῦρ. (Δα Ῥίομγβ. Ὁ. 117) βᾶν 8 ὑπδῦ ἦσαν---ἄρχοντες ἰ5 ἃ οἷτγ- 
Οὐτ]οΟΟα ]0ὴ ΤῸΓ {ΠῸ ἱπηρογίροῦ, 466γ)86 σουθγηῖηη. Βα 10 15 Ὀοίζοι ἴο 

{τα ηβαῦθ {Π1ὁὸ ΡΥ ΙΟἾΡ]Ο ἃ8 ἃ νου Ὁ] ποῖη ἀθηοίϊπρ ἡηαηηθν, 869 Ν. 



Οπλρ, 6] ΝΟΤΕΒ. ’ 851 

ου 1. 87. ὃ ὅ. ἀπὸ τοῦ ἴσου, οὐ, θημαΐ 6718; “ὁπ ἃ ἰοοϊϊηρ οὗ 
Θαθα]  γ.") ΒΙοοιηῦ,. ΤῊΪΒ 15. οχρ αἰπθα ὉΥ 980005, ἴσῳ νόμῳ καὶ ἴσῃ 
δυνάμει. τε ΤΟΒΡΟμαΒ ἴο οὔτε, ἃπᾷ 8 ὑπογοίογθ ποῦ ππβαϊία]6, 85 

ΒΙοομ,, ΒΌΡΡΟΒ68. προσάγεσϑαι, ἴο ὑγίηᾳ ετιθ}, ἐο γϑάτιοθ ἐο οὐοα- 
- . 

6Ή66. 
8. ἀπόκνησιν --τῶν στρατειῶν, γεϊιοίαηιο6 ἐο παρα ἔτι ηυϊίξαγῳ 61}6- 

αἰξίοτιβ. ΤῊ σϑηϊνθ 15 Πθγο οδ͵θοίζγθ. 3, ὃ 188. Ν. 1. ἀπ᾽ οἴκου, 
ατραν 7γοην ἤοηιθ. ἀντί, ἐπι ἰΐσι οἡ. ἐτάξαντο---φέρειν, αγγεεώ 

ἐο ρα ; Ἰἰΐογδ!γ, ἐοοῖ τἰροτν ἐδθηιδβοῖυεβ ἐλ6 ραψηιεηέ. ΟἿ, 11. δ0. ὃ 2. 

τὸ ἱκνούμενον ἀνάλωμα (ἰπ Δρροδίίοπ ὙΠ χρήματα), τολαξθυθ1" 

ἐπ6 6: }έδη868 πιϊσἠξ σοηὶα ἴο τ- ἐλ6 ργορονγἐϊοπαΐθ Θ:ρθτιϑ6 (1. 6. 885. ἴὖ 

τηϊρηῦ θ6 ταίθα το θδοὴ βίαίθ)η. ΒΥ {8185 οοτηπγαίδίϊοη οἵ 5105 δῃα Τη6 8 

ῸΓ ΤΠΟΠΘΥ, {Π6 8111ὁ5 Ὀθοϑῖὴθ ἀθνοίθα ἰο ἰγϑᾶο, δρυϊου]έαγο, 8πη4 [ῃ9 

ῬΘΔΟΘΙῸΙ] ρῥατβαϊίβ οἵ 118, ἃ πα ὑγ8 6 ῬΓΟΡΟΓΓ ΟΠΔΌΪΥ πηβίύίρα ῸΓ νγχᾶγ. 

ΤῊ. ΑἸΠΘηΐδη8, οα {Π6 οὔδου μαπᾶ, ϑιῃρ]ουίηρ {Π6 ΤΠΟΠΟΥ {Ππ|8 Γαγπ5}- 
δα ἴῃ ἢυίηρ ουὖ-  Π6] ΠΑΥΥῪ 8π4 ᾿ἰπ ῬΓΟν] Πρ ὙγΑ.]}1Κ6 τη] 108, ἰπη- 

ΟΥΘαΒΘα {Π6ῚΓ ῬουγοΙ, Δ ΒΟΟῸΠ ὈΘΟΔΙΏΘ 80 [ὈΓΙΩΪα8016. 85 ἴο ᾶῦγὸ {Π 6 

811165 Ἰηΐο 8ΠΥ͂ ᾿ΠΘΆΒΏΓΘ ὙΒΙΟἢ {Π6ΥῪ Ρ]Θαβθα ἴο ρΌροβθ. ΤηΪΐΒβ ρίδῃ οἵ 

ΔΠοννίησ {6 4}}165 [0 ΤΌΣ ΠΙΒΏ ΤΩΟΠΘΥ͂ ἴῃ ᾿ϊθὰ οὗ τη6ῃ 8Π4 5108, 15. 88- 

οὐ θ6α Ὀγ Ρ]αίδτγοι ἴο ΟἸπιοη. ἣν---ξυμφέροιεν. ΤῊΘ ορίατνθ ᾿ι6 ΓΘ 

ἀοποίοβ ἱπαοβηϊίθ ἰγθαῦθθπου. 866 Ν, οἱ 1. 49. ὃ 8. 

αὐτοὶ ὈοΐᾺ τοίου ἴο [Π6 4]1168. 

ἐκεῖνοι θᾶ 

ΘΟΕΓΑΡ ΠΡ Ὁ; 

ΤῊΘ Αἰμοπἶδη5 πηᾶθγ ΟἸ πιο σβαΐη 8 στϑδῦ υἱοίουυ οὐοσ {Π6 Ῥουβίϑη Ἰ8Ππἃ δη 868- ὍΓ 668 δἰ [η6 

Ἑπατντηθάοη (8 1); {π6 ΤΊ δβ᾽8Πη8 Πανίηρ τουο] θα ὅτ ἀθίβαϊθα ἴῃ 8 568-ἢρῃΐ, δῃὰ ἴΠ6 ΑἴΠ6- 

τΐδη8 οἴδοϊ 4 Ἰαηαϊπο οα [ΠΟΙ ἰβαπὰ (8 2); ἃ ΘΟ] ΟΩΥ Ὀοΐπρ βοπί ουΐ ἴο {πΠ6 ϑίγντποη ἴο 

βοίε 6 ἴῃ 8 ῥἴδοθ οδ]]ϑὰ ἴθ Νίπθ- Δ 8, 8ΓΘ 8}1 ουΐ οδ' αὖ γα Όθβοιβ ὈΥ ἴΠ6 ΤΉ γϑοῖδῃβ (δ 8). 
ΜΝ. 

1. μετὰ ταῦτα, αὔίε7' ἐΐι686 Θυθγιῖ8 (ΥἱΖ. {Π|086 το] αἰθα ἴπ 1. 98). Τὴο 

σἱοίουυ δὖ {π6 ἘΣ τ Θ0η Ὑγ8ἃ8 ῬΓΟΌΘΔΟΌΙΥ δομίθυθα {ῃ6 βϑτηθ γϑᾶγ {μδὺ 

ΝαΧΟΒ νγ83 γϑαπορα, ἱ. 6. ἃ. οἱ 4660. ΟἸγταρΡ. 78. 8. 860 Ν. οἡ 1. 98. ὃ 4. 
ἐπ Ἑὐρυμέδοντι ποταμῷ. Βοδυΐονῦ (Οδγδιηδηΐα, ΡΡ. 18--187) 

Ε8 05 [πδὺ [818 τίνου, ᾿η8146 οἵ {Π6 ουγυϑα ὈΔῚ ὙγΠ10}} Θχύθ 8 ΔΟΓΟΒΒ 18 
τη ῦ ἢ, ἴθ ΤΟ Βαπαγοα 8πᾷ ὑνγθηΐυ ἴθοῦ ν]ᾶθ, Δηα ἔγοπι ὕνγινο ἴο 

Βἤθθη ἔδοῦ ἄθθρ. Τὴ ὉΔῚ ἰβ 50 ΒΏΔΙ]ΟΥ 88 ἴο ὍΘ ᾿ΤΡΆ5580]0 ἴο Ὀοδίβ 

ἀνϑυσίηρ ποτ [Π8η 9Π6 ἴοοῦ οὗἁὨ νγαΐθσ. ΟΥ̓ ὀοῦγβθ, 88 ΑΥΠΟ]α ΤΟΙΠΆΓΚΒ, 

{Π6 τἶνϑῖ τηπιϑῦ Πᾶν ὩΠΑΘΓΡΌΠΘ στοαῦ ομδπρθβ, ἃ ὉΔῚ Ὀρίηρ πον Τοστιηθᾶ 

ὙΠΘΓΘ Π6 ν6586]58 οὔ ἴῃ. δηοϊθηΐβ ρῬγοοθθαθα υυἱϊτμουῦ αἰ ΠΟ] ν. ------- 

πεζομαχία καὶ ναυμαχία. ΤῊΘ 508-ῆρῃῦ ἢτβύ ἴοοκ ρ]δοθ, αἴξ τ Β]Οἢ 
10 



858. ΝΟΊΕΒ. [Βοοκ 1. 

ΟἸπιοη αἰβθυη θαυ ηρ' 5 τηθη ῬγοΟΘοαθα δραϊηδὲ ἐπθ Ἰαπᾶ-ξογοθβ, πᾶ 
{Ππ8 σαϊηθα ὕνγο νυἱούουθϑ 1Π ΟΠ ἋΔγΥ. τὰς πάσας ἐς τὰς διακοσίας, 

ἕη αἷΐ ἐο ἐδι6 τυυηιδό7" 977 (ἐς) ὕιοο ἡιιγιαγοᾶ, ΤῊθΘ βοοοπᾷ τὰς 5 οτηϊ θᾶ 

ὌΥ ΘΟΘΙ]ον ἁπᾶ Ηδδοκ, δη4 ὑγδοκοίθα θγ Ῥορρο. Οἵ. Μί. 8 968. 

Ὡ. χρόνῳ δὲ ὕστερον. ΤῊ ΪΒ ἀοίθοίίοη οὗ [μΠ6 ΤΗαβῖαπ8. ἐοοῖκ οἶδοθ 
[89 ποχύ γϑϑι, 1. 6. Α. ο. 466. ΟἸγτΩΡ. 78. 4. αὐτῶν (ὃ. ὃ 197. 2) 
τ ίδουβ ἴο {Π6 ΑΥΠΘΗΪ8Δη8. ἐμπορίων. ὅ66 Ν. οῃ 1. 18. ὃ δ. τοῦ 

μετάλλου ἴῃ ΤΉνΔοΘ. Ἐθίδγθηοθ 15. ῬΓΟΌΔΟΙΥ πᾶ ἰο [Π6 βο]ᾶ τηΐπθ ἴπ 
ϑοδρίθ- ΗΥ]6, ποτ ΤΉ ποΥ αἰ 465 Πα δὴ ἰπίογθϑῦ πᾶ τϑβι θα ἀαγίησ Η5 

ῬΔηἰΒῃτηθηῦ. ἃ Ὑοίοιβ ἴο οί ἐμπορίων ἀηᾶ μετάλλου. ἐνέ- 

μοντο τϑίθιβ ἴο {16 ΤἬΔΒΙ8Π8. ναυμαχίᾳ ἐκράτησαν. Ῥ]αίΆΓΟἢ 
(Οἰπιοη, οἷ. 14) βᾶγϑ ὑπαῦ {π᾿ τ γ-ίηγθο οὔ [η6 Ὑπαβίδη Βῃ105 ὑσθῦθ ἴβκθη. 

8. πέμψαντες---ὡς οἰκιοῦντες---αὐτοὶ ἐκράτησαν---προελϑόντες. ΗδβΟΙς 

βπα5 ἃ αἰΒΊοα]ΟΥ ἴῃ {Π|5 Ῥαβθβαρθ, ᾿ἱπαβη πο ἢ 88 αὐτοὶ οΔηποῦ ΤΟΙ ἴῸ 

πέμψαντες (Αϑηναῖοι), Ὀπὺ ἴο {Π6 ἴδῃ τβουϑδαηᾶ σΟἸοηἰβίβ νυ] ἢ "Πϑᾶ 
ῬΘΘη βθηῦ ουαῦ. δ {Πθυϑίουθ {Ππκ8 τηδὺ πεμψάντων 18 ἀοηηδ παρᾶ ὈΥ 
{Ππ6 οοπδβίγποίϊοθ. ΤΉΘΓΘ 15 ΠῸ ΠΘΟΘΒΒΙΓΥ, ΠΟΎΤΘΥΘΓ, ᾿π ΒΠΊ ΠΟ ἢ 48 Νδι- 

{πώ (ὃ ὅθ2. Ν.} ΒΒ ϑῃόυγῃ ὑπδῦ {116 ργῦϊοὶ ρ]6 1 ραῦ ἴῃ ἐμ ποτηϊηδίϊνο, 
ὙΠΘῊ 15. Βα θ᾽] Θοῦ 15 οΘοῃξαϊ 684 ἴῃ ρΡατγῦ ἴῃ {Π6 Ῥγϊποῖρδὶ βαθ]θοί, οὐ {Πΐ5 

Ἰαύίου. ἴῃ {16 οὔμου. Ηθγο αὐτοὶ 15 {πΠ0 ΡῬΓΪΠΟΙ͂ΡΑΙ βαθ᾽θοῦ, ἀπ οοπβεϊ- 

ζαΐθ8 ἃ ῥᾶτὺ οὐ {86 8016 οοῃίαϊηθὰ ἴῃ. {Π6 Βα ]θοῦ οὔ πέμψαντες ((. 6. 
οἱ ᾿Αϑηναῖοι). ὅθ0. Ν. οπ 1. 49. ὃ 4. Οὗ 8150 Χοη. Απδ85. 1. 8. ὃ 97. 

ὑπὸ τοὺς αὐτοὺς χρόνους, αὐοιέ ἐλ δαηιθ {ΐηι6. ὡς οἰκιοῦντες, 

ὑπ οὐ 6)" ἐο οοἰογῖξθ. ἘῸΥ {ῃ6 ἴοστα οὗ {πΠ6 ζαΐαγο, οἵ, 5. 8 109. Ν. 9. 

Ἐννέα ὁδούς, Νιύγηι6-ιραψϑ8, 80 Ο8]164, ῬγΟ Δ Ό]ν, θθοδιβθ {Π6 ΓΘ ὙγΘΓΘ 

Πΐηθ τΤΟδαΒ Ἰοδαϊηρ ἴο 1. Ἢδωνοί. Τὴ Ἑδοηὶ το γΘ ἃ Ῥθορὶθ οἵ 
ΤΉγδοΘ οσουργίηρ [86 Ἰοῖῦ. ῬΔης οὗ {μ6 ϑύγγιηοη. προελϑόντες---- 
μεσόγειαν. Μιζοτα οοπ͵θοξατοβ. ὑπαῦ {118 ὑγὰ8 ἄοπο, ἴῃ ογᾶθυ, ὈῪ ὉΠ 

ὈΟΪ4 ἃπα νἱρογοῦβ τηονθπηθηΐ, ἰο Ραῦ δὴ ὁπ ἴο {πὸ Ποβ 65. νυν [ἢ 

ὙΓΒΪΟΝ ὕΠῸΥ Πδα Ἰοηρ θΘοπ Βαγαββθᾶ ὈΥ 1η6 ἘΔοηϊ; Ὀαῦ βαναποίηρ ἱποδιι- 

(ἰοῦ! Υ Ἰηΐο {η6 Πθανὺ οὗ {Π| οοπηΐγυ, ἃΠ6 ἀγϑυγπ ΡΟΙΠὯρ5 ἰηΐο ἈΠ θΌ5 ἢ 

ὈΥ {μ6 ατὖῦ οὗ [86 γούγθαϊ πο Θηθιην, ΤΠΘΥ͂ ὑγοῦο αὐίδοϊκοα ἴο αἰβαᾶγβη- 

ἴαρο δπᾷ οαὖ οΥ᾽, ἐν Δραβήσκῳ. “ὙΠ {Π6 Πϑιη65 οὗἨ Ρ]δοθβ, ἐν 18 

50 ΘΠ ΡΙΌΧΊΤΩΪΓΥ ΟΠ]Υ 18. πηρ]]ο ἃ.) Μ. ὃ δ77. ὃ. ξυμπάντων, 

,. 6. τ. 4}} {Π6ὶν ἔτ θ8 πηϊτθᾶ, ῬΟΡρο ὑγου]Ἱᾶ γοδᾷ ξύμπαντες, οῃ {Π6 
δτουηᾷ ἐπαὺ 81} ὑπ ΤἩγδοίϑηβ, 80 βθραγαΐθα ἃπᾷ 80. δὖ θη Υ διποηρ; 
ὑμθιηβοὶγϑδ, ΘΟ ]α ΠΑΡ 6 οχρθοίθᾷ ἰοὸ ἤδγθ τπιηϊξοα ἐο τηρκο ὙΧᾺ. 

ὍΡΟΙ {Π|6 οοοηγ. Βαΐ 1 γα Υ ΥῪ παίαγα], {Ππαὺ 811 {π6 ΤῊνβοίδηβ οὗ 
ἴῃοβθ Ῥανίβ Βῃου)ᾶ ἸΟΟΪΚς νυ 10} Δπ ππίαν ον Ὁ]0 Θυ6 ΠΡΟ ἃ ΘΟΙΟΩΥ Ρ]δηύ- 
οα ἴῃ 80 δανδηΐαρθοῦβ ἃ Ῥ]δοθ 48. ΑἸπρ Προ] 8, αηα Ἰν μοἢ. ὁποθ ὈΘίογρ, 

ἤθη αὐξοιηρίοθα ὈΥ Αὐἰβίαροναβ οἵ ΜΊοῦαβ, μαἃ Ῥθθη ἀοίθαύθα ὈῪ ὑπὸ 

παίϊνοϑ. (ΟΙΡΑΘ ΑΥ̓ ΠΟΙ 8 ποίθ οὴ {ἢ} 8. ῬΡββαρθ. 



ἜΑΡ, 61. ᾿ ΝΟΤΈΕΞΒ. 869 

ΟΡ ΤΕΣ ΟἽ: 

ΠῊΡ ΤῊ Β5Ι8η5 ἴῃ ἐμοῖσ ΘΧχ του ΕΥ̓ 6811 ΠΡΟ ἔπ6 Το απο ἶ8}8 ἴο δϑϑίβϑί ἔποπα ὈΥ ᾿πνϑαϊπσ 

Ατεῖοα (8 1); {815 1Π6 7 ΒΘοΥ ΘΕ γ Ῥγοπηῖβα ἴο ἄο, Ὀαΐ 8. Εἰ πἀογθᾶ ὈΥ͂ 8δὺπ δβαγσίπαυβκο, ὙΒΊΘῊ 

Τα ΓΠἾΒΠ 68 οοοαβίοη 90 {π6 Ἡδ]οίβ ἴο τονοὶὲ (8 2); (86 ΤΠαβ18η8 ὑπο γοοτΘ ἴῃ {Π6 ἐπ] γ ΥΘΟΓ 

οἵ {πο 5βῖθσϑ οδρί[π]αΐθ οα οομαϊ το η5 (δ 8). 

1. μάχαϊς. ΑΒ ΟΠΙΥ ὁπ6 Ὀαξι]6 μ88. Ὅθοπ βροόκθη οὗ (1. 101. ὃ 2), 

ῬΟρρο πᾷ ΘΌθ]]ογ αἰδον βθυθι 8] ΜΆ. ἃγϑ αἰβροβϑᾶ ἰο τοϑδα μαχῇ. Βαῦ 

0 ἰΒ ΒΙΡΏΪΥ ΡΎΟΌΔΌΙΘ παῦ βθνθΡᾺ] ἱποοηβι θυ Ὁ]9 Ὀδύι]95. ἢδα ῬΘθη 

ζουρηί, συμ ΤΠπογαἰᾶ65. ἴον {πΠ6 β8κθ οἵ Ὀγου] Π88 οτηϊ θα. 
ΒΙοοτηΐ. {πἰπκ5 ὑπαῦ {Π6 ΓΘ τγ88 ἃ Ἰαπα θησαρθιηθηΐ, δἰδον τη 6. ΑὙΠ θη 815 

αἰβθιαθαγκοα ἴο Ὀθβίθσθ πὸ οἰΐγ. πολιορκούμενοι. ΤὴΘ Π8Π16 οὗ 

{πὸ οδρὶθαὶ {ππ8 θϑβίθσθα τγὰθ [86 βᾶτηθ 88 {παῦ οὗ {ῃ6 ᾿Β]απᾶ, 

ἐσβαλόντας ἀφηούεβ {Π8 τηθϑηβ8. 886 Ν, οἡ 1. 9. 81. 

2. κρύφα τῶν ᾿Αϑηναίων, «πδεβηοιοη ἐο ἐδ6 Αἰλμοηΐαπβ. ὃ. ὃ 187. 4. 
ἔμελλον, 50. ἐπαμῦναι ΟΥ ἐσβαλεῖν. τοῦ γενομένου σεισμοῦ, 

ἐμ θαγἰἤφιμαξο. ΤῊ6 διύϊο]ο ἰΒ δααθᾶ, Ὀθοϑῦβθ {πΠ6 σεισμὸς ὅὕῶὰ8 50 

στοαῦ 8π4 ἀδβίγποίίνο, ἃ5. [0 Ὅ6 γ06}} Κποντη ἴο 811] ὑμοβ ᾿ἰνίηρ' ἴῃ 9 

ἐϊπιθ οἵ ΤΠ ποΥ ἀϊ465 (85. ὃ 167). Τὸ νγᾶβ. βαϊα ὑῃδὺ {Ππ6γθ ἼΧ8 ΓΘ ΟἹ]Υ ἢἥνθ 

ΒοῦΒ685 ἴῃ ΤΠ οΘἀξθιηοη ὙΠῸ ὑγογὸ ποῦ γον ἄονγῃ, 8η4 {πδὺ ὑσυθηΐν 
ἐπουῦβαπηα πυτηδη Ὀοὶπρδ ρου 564, Βαύ {Π|158 15 ἀου Ὀ.1655. δ Θχαρρογα- 

ἰΐϊοη. ἐν ᾧ, ὅπ τοὐϊοί, ἐΐηιθ, ον «τολϊοῆ. αὐτοῖς --- Βα ΠΟΙΊΪΠΔ] .) Ἵ 

σοηϊθνο. περιοίκων. ὝΠΘΠ {Π6 Τοῦ η5 ̓ πνϑαθα 1,Δοοηΐδ, ἃ ραγῦ 
οὗ {πὸ οΥἶρῖπαὶ ἱπμα απίβ ἢοα, Ὑυ 116 οἴμουβ ρ]δοθᾶ ὑμθηβοῖν 95 ἀπο Γ 

[86 ΘΟ ΈΘΓΟΥΒ ἴῃ ἃ ΤΟΙ ΟΠ ὙΘΙῪ 51Π|1181, 8ἃ5 ΑσΠΟ]α ΟΌΒΟΓΥ ΘΒ, ἴο {Πδῦ 
τ ΒΟ [Π6 βᾶχοηΒ βαβίδιπϑα τὸ {πΠ6 Νοιτηδηβ ἴῃ {Π6 τοίρῃ οἵ ὙΥΠΠΙατα 

6 Οὐπαπογοῦ. Βαῦ Ὀοϊηρ ἀοίθαξοα ἴῃ 8ῃ αἰξθιηρῦ ἰο τρί ἐποὶγ ἔγθο- 
ἄοτῃ, {ποὺ ογο ἀθρτὶνϑα οἵ την οἵ {πὸ τσ ΐβ ἢγβὺ συδηΐθα ἴο {61}, 

Δηα τραπορα ἴο [Π6 οοπαϊίίοη οἵ βιθ]θοίβ. [Ιἢ {Π18 δο͵]θοῦ βέαϊθ {ΠῸῪ 
ῬΟΠΕΪπαθα, πη0}} αὖ ὑποὶν τϑαποϑὺ Απιρτιϑῦιβ (ὐὑροϑαν σοϑίογϑα ἐπϑιη ἐοὸ ἐμ 9 

{111 οη]ουππθπῦ οὗ {ποῦ οἷν! τἱσίβ. ΤῊ νοι περίοικοι ἴΒ. ἃ (θυ τα 
δἴνοι το ὕποβ9 οἱ Ἀοῆεθδη ᾿ἱπμαὈϊϑης8 οὗ [Π0 501], γηο ἄννοὶῦ ἴῃ ὕουν 8 

δρουὺ ϑ'ρατγία, οἵ ΒΙοὴ. ἴῃ τουπα Πατη 618 ὕμθ ΓΘ ΤῸ ΓῸ 8814 ἰο ὍΘ Οη6 

Βυπατοα,. Οἵ. ΜΟΥ 5 Ῥοουίδηβ, 11. Ρ. 17, οὖ 86. Θουριᾶται, ἐδ 
Τλεγίατιβ πθᾶὺ Οδ]αάτηθθ. ΤῊΘ ἴονγηβ οὗ Τμυνα δηᾶ ἤρα (Αἰϑεεῖς, 
“«Ζ:λοαη8) το 6 βιυπαϊθα ἰπ]δηᾷ, ἴῃ τυ μαῦ Πδα ΟΓΙ ΘΓ] Ὀθθη Μίοββοηΐδ. 

Οὐ]. 1ιο 8 Κα (Ττανο]5 ἴῃ Μογθα, 1. Ρ. 471) οοηϊθοίαγοβ ἐΠαῦ ἐπ 656 ῬθΟρῚθ 

οοοαρ᾿Θα {Π6 γ8]16 γ5, νγαϊθυ θα ὈΥ {Π6 ὈΓΆΠΟΠ65 οἵ {Π6 Β[85 ἴο {π6 βοῦίἢ- 
νγοδύνγατα οὗ [η9 τηοᾶθιῃ ΑΠπάτγιββα, τυ ΒΙΟἢ ΤηΔῪ ῬΟΒΒΙΌΪΥ αἰαηᾶ οἡ (Π6 



860 ΝΟΤΈΒ. [Βοοκ 1. 

βἰίθ οἵ ΖΦ σαν, {π15 αἰβύσιοῦ Ὀοὶπρ δρουὺ {π6 βαῖὴθ ἀϊβίδῃμοθ {τΌτα 
ΤᾺ] 85 ΤΗσνΐα ἰβ ἴῃ ὑπ ορροβὶῦθ αἰγθοίϊοῃ. πλεῖστοι δὲ τῶν 

Εΐλώτων κ.- τι λ. Αἴοῦ {Π| Μοββθηΐδηβ ἢ8α Ῥθθὴ γϑαπορᾷ ἰο βευυϊ παρ, 
ουτΐηρ ἃ5. {ΠῸ0 414 ἃ ΘΟΠΒΙ ΘΓ 0]6. Ρουοἢ. οἵ {Π6 Ἠβδ]οίβ, ἔμ Ὺ ρᾷνθ 
1Π6}. πᾶ ἴο π686 ὈΟμα θη, 50 ὑμαῦ [ΠΟΥ ὙγΘ ΓΘ 8411 οὐ] αὖ {ἰπη68 

ΔΜ ββθῃΐδ 8. τότε δουλωϑέντων, αὐ ἐλπαΐ ἐΐηιθ δοίη ϑιιδ)ιφαϊοά. 
τότε τϑίρυβ ΘΙ ΡΒ ΌΙΟΔΠΥ ἴο [86 “ν611-Κῆοσσ ὑΐπηθ, θη {Π6 ἐδπὶηρ 

ΒΡΟΚΘη οὗὨ ἴοοϊς ρ͵δοθ. ϑίθρῃ. 8πα ΜΏ]]6γ οοπ]θοίατο πότε 85 {Π6 ὑγὰθ 

τοϑαϊηρ, Ὀαὺ (Π]5 15. τοἠθοῖθα ὈΥ 1η9 Ὀρδῦ οὗ {ῃ9 τϑοθῃῦ δαϊΐοσβ. Ὀιᾶοῦ 
σνου]α οοπδίγποῦ; τῶν τότε δουλωϑέντων Εΐἱλώτων. Βαῦ 5002}} ἃ ὑγ8η8- 

Ῥοβιτ]οη ἰδ ΒΟ] ππϑαῦῃοΥ Ζθα 8Π4 ΠΠΏΘΟΘΒΘΑΓΥ. 

8. ἐν Ἰϑώμῃ. ΟΝ ἐς Ἰϑώμην ἀπέστησαν, ὃ Ὁ ΒΌΡΓ. Θάσιοι δέ. 

ΤῊΘ ΒΟΥΥ 18. ΠΘΙΘ τϑϑαμηθα ἔΌμ ὃ 1, {Π6 Ἰηὐουιηθαϊαΐθ Ῥαββαρο Ὀοὶπρ 

Ῥδγθη Ἁγ ἰπίγοάποθα, ἴο 5Π0 ΠΥ τῃ6 ΤΔοθαφτηοηΐδηβ. οου]ᾶ 

ΤΥ ΠΙ5ἢ {Π6 ΤῊ βία π5 ΠΟ δἱὰ. τεῖχός τε καϑελύντες κ. τ. Δ. 8.6 [Π9 

ΘΟΠαΙΠ]ΟΠ8. Οἢ ἡ ΒΙοἢ {πΠ6 ΤΠαβίθη8 σθγ6 ΟὈΠΙροα ἴο βασγθηᾶοσ. ΤῊΘ 

οδΡ᾿ ὑπ] αύϊοη ἴοοκ ρῥΙδοθ ἃ. ο. 468. ΟἸγτΡ. 79. 2. χρήματα... «τα- 
ξάμενοι --- χρήματά τε ἀποδοῦναι αὐτίκα ταξάμενοι (αφγεοίηᾳ 0 ραν ἵηι- 

γηραϊαξεοῖψ) ὅσα ἔδει ἀποδοῦναι. ΤῊΘ ὅΐοΠ0]. οχρ αῖηβ ὅσα ἔδει ἃ5. 6ι- 

Ῥγϑοῖηρ 0Π6 ΘΧΡΘΠ565 ἱποαν γα ἴῃ ὕΠ6 νγῶνΡ. ΤῊ Ϊβ 18. ηού ῬΓΟΌΔΌ]Θ, ᾿ἰηδ8Ξ 

ΤΟΝ 85 [Π6 ΠἸΟΠΘΥ͂ γγχὰ5 ρϑϊα ἱπητηθαϊδίρ]υ, συ πο. οου]α ΠΑΡΑ] ἤᾶνθ 

Ὀθθη ἄομο, ᾿ζ δὴν {μῖηρ Ῥ6β 495 {16 δυσθαυβ μα Ῥθρθὴ ἀοθιηδηαθᾷ. 

ΟΥ̓ ΆΑΡΠ ΝΠ ΟἿἹ. 

ΤῊ βίορο οἵ Τμποσιο Ὀοὶπρ' ργοϊγδοίθα, [Π6 Το ἀεουπ ΟΠἾ 88. 68}} ἕο {πο ῖν αἰ {οἷν 811168 ἀπ 

{π6 ΑΥἸμοηΐδηβ (8 1). [Π6 Ἰατίοτ, ὁ. δοοουπηῦ οὗὨ ὑποῖγ 55}}} ἴῃ δἰζδοκίηρ Του θα Ρ]8668 (8 3); 
Ῥαΐ Ὀδοοτηΐησ ᾿θϑιουβ οὐ ἴμθτὶ ἴῃΠ6 Το ἢ 8η8. αἰβηλ δ Πθὴ (δ 8), δὲ νΒο ἐμ6 

Αἰμοπίδηβ ἃγα βτθϑν ἱγτϊαιθα δηᾶ δηΐου ἰηΐο δὴ δἰ ΐϑηοθ Υἱ ἢ [μὰ 6 Ασρίνοϑ, ὙΠῸ Δ1Θ δὲ 
Θημλν ὙΠ ἢ (16 Τυϑοθατοτηο ἶδη8 (ἢ 4). 

1. ΤὴΘ ουθηΐβ ἴῃ {818 ομαρίου ἴοοκ ῬΪδοθ ἃ. ο. 461. ΟἸγιΡ. 79. 4. 

ἄλλους---ξυμμάχους, ἱ. 6. {890 ΖΕ ρ᾽ποίοο, Ῥ]αίεθθηβοβ, Μδη  ΠΘΏβ08, ϑίο. 
οἱ δ᾽, '. 6. [890 ΑἸΠΘΙΗΐ 88. -ττ- πλήϑει οὐκ ὀλίγῳ ἃτο αδίϊνοβ οὗ 

Δοοοιηρϑηϊμηθηΐ, Κ5, ὃ 206, δ; Κ'. ὃ 288. 2. Ὁ. 
ῷ. τειχομαχεῖν---δυνατοί, δ ἱϊ]ο ἔπ, οοπιαπιοξη 8οσοβ. ὃ. ὃ 222. 0. 

τοῖς δὲ... ἐφαίνετο, 47 ἐδ ἐδιον 8οθηιθᾶ ἰο 8έαηα ἐγ ᾿ιϑθᾶ ογν αὐ- 

ἐοιγυξ 07 ἐλι6 Ἰοηᾳ οογ ϊγιίαηιοθ Ὁ ἐδι6 βογθ. τοῖς δὲ 18 Θαϊρα τῆς δὲ 

ῬΥ Ηδδοῖ απ Ῥορρο, οἢ ἐμὸ σγουπᾷ {πδὺ πολιορκίας ποο5 {Π|0 Δυίϊοο. 

Βαὺύ ἰβ ποῦ τοῖς δὲ ΠΘΟΘΒΒΔΙΎ ἰο ἀοποίο ἃ ομδηρα οὗ [80 βιι᾽ θοῦ, ὙΥ ΒΒ 
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ἴπ {Π6 Ργθοθαϊηρ οἴϑαθθ τγα8 {86 Αἰμθηΐδη8 ἢ τούτου 1. 6. τοῦ τει- 
χομαχεῖν. ΞΌΡΡΙΥ πράγματα ἰ ἐνδεᾶ. βίᾳ... «χωρίον, 707 
(οὔμθυννὶβθ) ἐΐεψ οοιϊα ἤαυθ ἑαΐενν ἐΐ6 ρίαοθ ὃψ 7ογεθ6. Ἤδδοκ τιοβϑῦ 
ΒΙΓΔΏΡΘΙΥ ΓΘΙΟΓΒ. εἷλον το {πΠ6 ΑἰΠοπηΐδηβ, δπα ρ]δοθθ βίᾳ ἴῃ δη 1} 6518 

ὙΠ ἀπορίᾳ ΟΥ λίμῳ, ἀοποίϊηρ {Π6 οὐποῖ τηοᾶθ οἵ ἰακίηρ 8 οἰΐγ. 

8. φανερὰ ἐγένετο, δεοαηιθ ορθηι, «ἰγια δριυϑοά. βίᾳ οὐχ ἡλίσκετο. 
ΤῊΘ ἸΠΒΟΟΘΒΒΙᾺΙ αὐζοιηρὺ ἴο ἰδκθ {πΠ6 Ρ]δοθ ὈΥ͂ δββϑα], πὸ ἀοπδύ ὁοπ- 

ἐν! θαΐοα ἴο Ὀγὶπρ [0 8η ΟΡϑῃ σαρίαΓΘ ὕνγο βἐϑίθϑ οἵ βιοἢ αἰ θυ οηῦ ΠΔὈΪ(5 

ΔΠα ἰαδύθβ, ὑπαῦ {Π6 0 οου]ά ποῦ οοπθ ἴπ οοπίδοῦ τϊπουὺ Ὀοϊηρ α15- 
Ῥ]θαβθα 1 πού αἰβριβέβα τυ] ἢ Θ8 ἢ ΟὐΠοΥ. νεωτεροποιίαν, 70) 171688 

ον ἱμηπουαζίοτιϑ, γϑυοϊιἐϊοπανῳ 8ργέ. ὅϑ66 Ν. οἱ 1. 70. 8 2. ΒΙοοπιῖ, 

{81 Π 5 {παὺ ἃ ρ΄δη ἰβ πϑῦθ δ] παρα ἴο, οὗ ἰακίπρ' ραγὺ ἱῦἢ {πΠ6 ἩρΙοίβ, 

δηα γοβίουϊ προ Μίθδβθηΐα ἴο 18 πάρη θηοβ. ἀλλοφύλους (866. Ν. 
οἱ 1. 2. ὃ 4. ΤΠ Αὐμοπίδηβ σοῖο οὗ {η6 Ιοηΐο, Π6 ΤιΔοραςοιπο Δ 5 

οὗ {π6 Τοῦῖο τᾶθθ. “ἼῊΘ {165 οὗ τᾷοθ σσοσο, ἴῃ ὑμδῦ πηϑου]θα βίαίθ οὗ 

Βοοίθίυ ἰὴ τθθοθ, βίο ηρῸΡ Π8η {Πο86 οἵ 8]]Π18π06. ἘΒΙ]ΙοοΟμΠηΝ, 

μόνους τῶν ξυμμάχων. Τῦ ἱπογρεδοα {πΠ6 ᾿Ἰπα]ρπϑίϊοη οἵ {πΠ6 ΑΥΠ ΘΠ ΔΠΒ, 

ὑμαῦ ΦΠΘΥ δ᾽οπμθ οἵ [Π6 8]1165 ὑγθγθ βθῃηῦ ΔΌΤΔΥ. οὐδὲν---ἔτι, 0 

Ἰοησοῦ. ΤῊ ροβί(ϊοη οὗ ἔτι ρῖνϑβ ἴᾧ ργθαῦ θιῃρἢϑϑίβ. 

δ 200. 8. ΤΠ οοπαᾳποῦ οὗ ἐπ 1,Δοθαφιποπίδηβ ἴῃ (158 ΔΒ αῖν, ἄοθβ ποῦ 

ἌΡΡΘΩν ἴῃ ἃ ΥΘΓῪ νου] Ἰσηῦ. ΤἼΘΥ 561Ζθα {Π6 οοοαβίοη οὗ ἃ {8116 

ἴο ΟΔΡΙῪ {Π6 ΡΙδοθ ὈΥ͂ βίου πῃ, 0 ἔπτη {Π6 βίθρθ ἰπίο ἃ ὈΪ]ΟΟΚϑάθ, πα 

{Ππ8 σᾶνθ ἃ ΘΟ]0. ἴο {Π6]1 αἰ5Π11558] οὔ {π6 Αἰμϑῃΐδηβ, ὈΥ δηποιποίηρ, 
ὑπαῦ πον Πδα πὸ ἔασι. πθϑα οὗ {Π θη. 

4. ἔγνωσαν--ἀποπεμπόμενοι, ἔλεον ρεογοοζυοα, ἐπαΐ ἐλεν 1067 8οηξ ατἰοαν 

(866 Ν. οη 1. 2. ὃ 1). ΤῊΘ ρδυίοῖρ!θ ἔα κοβ ὑπΠ6 ποιηϊηδεϊγο ἔστη, θ6- 

Οδ 1186 1[5 Βι ]Θοὗ 15 {Π6 βδτηθ 85 ὑπαῦ οὗ [Π6 ρυϊποῖραὶ σϑρῦ. ΟΥ̓ 5. ἃ 995. 

Ἶ. οὐκ... «λόγῳ, πού 70. αην σοοᾶ γ8αϑογι, τι8. ὑγχ6 βᾶγ, ποῦ εοὐέἠ, ἐλ 

δοβὲ ἐπέοηἑΐοη. Ατπο]ᾶ, Πουσθνοῖ, [8 65 {Π6 ΧΡ ββίοη ἴῃ ἃ 1658 ῬΙΔΥ ΤΆ] 

56Ώ86, 8Π ἃ ΓΟΠΑ͂ΘΙΒ ἴθ: πού ρον ἐΐ6 πῖον ογοαϊέανϊο γοαδοη, ἐπαξ τρα8 

αϑϑίστηοα. ὅ0 ἩδδΟΚ ἃπᾶ ΘΟΘ]16 α]5ό ἱπίουργοί. ἐπὶ Πϑῖθ ἄβποίθϑ 

ὁοιηϑεῖ ΟΥὨ μιγροϑο. Κ. ὃ 296. 17. 8. 6. ἘῸΓ [Π6 τπι8θ οὔ {π6 οοτηραγαῖῖνο, 
οἵ, Με. ὃ 461: 5. 8 169. 8. 
οδπβθ. ὅ.. ὃ 226. δεινὸν ποιησάμενοι, Θϑἐδοηυΐη ἐέ δα τἰβϑαγο, ἑαϊύίγρ 

ἐξ αϑ αὐ αῇδγοτιί. τοῦτο παϑεῖν, 0 γεθεΐοο 8ιιοἦ, ἐγοαϊηιθηΐ. ἐπὶ 

ἷπ ἐπὶ τῷ Μήδῳ ἰ5 υβεᾶ [π᾿ ἃ ΒΟΒΕ16 βθῆβο, ασαΐμβέ. Κ. ὃ 290. ΠΠ| 8. ἃ. 

Οὲ 1Π. 68. ὃ 2. πρὸς αὐτοὺς ἀθρ6παβ8 ὁη. ξυμμαχίαν. ἐκείνων 

Ττοίϑυβ ἴο {η6 1,Δοραςηοπίβϑῃ8. οἱ αὐτοί, ἐδ 8βαηιθ (ὃ. ὃ 100. δ) 88 

[86 οδίῃβ τῖ0ἢ τυ μοι [Π6 ὑγθαῖυ σεῖτἢ (Πη6 Ατρῖνοϑ πδα Ῥθθη σαὐϊθαᾶ, 

αὐτῶν. ὃ. 

τινὸς ὑπόπτου γενομένου ἀθποίθ5. {6 
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ΟΗΑΡΤΈΒ, ΟἿΠΙ. 

πῃ [6 ἐθπίῃ ὙΘΆΓ οὗἉ [Π|6 βίθρϑ ΤὺΠΟτηΘ 18 Βαστ ποτα ὁ ἴῃ6 οοπαϊθοι {π8ΐ 118 ἀοίδη ἅθ᾽β 
8}3}} Ιοϑνὸ 1Δοθϑοη0  8Πἃ ΠΘΥ͂ΘΡ Βδοὺ ἴοοῦ ἴῃ 10 δρδίη (8 1); [86 1,Δορεθυηοπίϑη8 ἃτθ 

Ἰπο!]ηθᾶ ἴο {818 ἸΘΠΊΘΠΟΥ ἔγου ἃ ΤΘΒΡΟΠΒ6, Ὁ 1Ο ἢ ΤΠΘΥ δα τϑοοϊνϑᾶ δοσθίτηθ ἤγοσα {π 6 

Ῥυγιμίδη οσβοὶθ (δ 2); [π6 νϑδηφα βη θα Ἡδ]οίβ 8γα σθοοϊνθα ὈΥ ἔπ ΑἸΠΘμΐ8η8, δηα βοι θᾶ 

αἱ Ναυρβδοῖαῃβ (δ 8); ἴη 9 ΜΟρΡΆΓΘΔΠΒ ΤΌΓΒΔΚΘ {Π6 Τιδορα: π]οηΐδη 8] Πἴβηοθ, ἃ Πἃ ΘΟΙῚΘ ΟΥ̓́ΘΣ 

ἴο 16 ΑΥἰΠΘηἾ5η8 ὈΥ ὙΠΟΙΩ ΠΤ Οἰτν 18 Το Πθα 5π βϑυτ]βοηοᾶ (8 4). 

1, δεκάτῳ ἔτει, 1. 6. Α. ο. 4δδ. ΟἸγτΩρΡ. 81. 2. ΤῊΘ ογὐᾶον οἵ δνυθηΐβ 
18 ποῦ βύυ]οῦγ Ῥαγβαθα ἴῃ {15 ΒΌΠΏΤΊΔΡΎ, Οὐ υυγ 156 [815 ἐϑυτηϊηδίίοι οὗ 

ἴπ6 βίθρθ σου μαᾶνθ Ῥθθπ χο]αύθα αὖ {π90 Ὀορίππίπρ οἵ ομδρ. 111. 
ΤῊΪΒ. δῃύϊοϊρϑύϊοη τηϑκο5 Π6 ΠΔΡΓ ίϊομ. ΟἸΘΑΓΘΙ, ὈΥ σΤΟΌΡ Πρ ἰοροῦῃον 

811 {ῃ6 ουθῃΐβ 8η6 ἱποϊάθηΐβ ρου αϊπίηρ ἰο {Π6 βίθρθ δηα οδρίπσ οὔ 
Τβοιηθ. ΤΠηῸ Ἰθηρίῃ οὗ {Π6 βῖθϑϑ βῆουγε, ὑπμαὺ δἰ ποὺ ἐπ6 Τιϑοθαςοιηοηῖ- 

ΔῺΒ ὙΥΘΙῸ ὙΘΙῪ ὉΠΒΚΙ11] ἴῃ οοπαποίϊηρ ἰὖ (866 1. 102. 8 2). οὐ {παῦ {δ9 
ῬΙδοθ νγ8ϑ ὈΥ πδύαγθ απἰϊΐθ Ωρ ΘΡΏ8ΌΌ]6. ἐφ᾽ ᾧ τε (ΒΘ ῃΘΡΆΠΥ [0]- 

Ἰονγθᾷ ὈΥῪ {π6 ἱπῆηϊίῖνο. ΟἿ, 9915 Καμπ. ὃ 806. 2, ΜΈ. 8 479. α), οἡ 
εογι λέξον, ἐμαί. ΤῊ δηϊθοθαθηῦ 15 ἐπὶ τούτῳ ᾿τηρ]16α ἴπ [π6 ργθοθαΐηρ 

οἰαῦβθ. Οἱ, Κ. ὃ 841. Β. δ. ἐξίασιν 5 [86 {αὔαγο βἰσηϊ Ποδίϊοη 

(5. ὃ 211. Ν. 4). ΤὴΘ ὅ56})0]. 68115. Π15. πιδ6 οὐ {π6 Ταύατο δῇ. ἐφ᾽ ᾧ, 

δ Ἰάϊοιῃ οἵ ΤΠπογἸ4685. Βαὺ οἵ, 5615. Καπη. 1]. ο., ὙΠ ΓΘ. ΘΧΘΙΊΡΙΘ5 

οἵ {9 βδῖὴθ τπιϑᾶρθ αὐ οἰἱθα ἤτοτη Ηογοαοίμϑ. 

ΤῊΪΒ σϑηϊθνο ΤΥ 6 τοίογτοα ἰο 5. ὃ 199. 1. 

2. καί, αἶϑο, ἸγΡ]165. ὑπαὺ μοῦ ὑγθῦθ ΟΥΠΘΙ ΓΘ ΆΒΟΠ8, ο ΒΙΟῊ {μα 

ἀοτῖνοα ἔγομιη 1Π6 Ῥυυμίαπ ΟΥΟ]Θ τγὰ8 δααᾶρα, Ὧν {Ππ6Ὸ Πο]οΐβ ὑγ 60 

Βιογοα το ἀρραγῦ οἡ [Π|656 ἐθυτη8. πρὸ τοῦ. ὅ69 Ν. οη ]. 82. ὃ 4. 
τοῦ Διὸς τοῦ ᾿ἸΙϑωμήτας. ΤΠ πηοπηΐδ! ἢ-ἰου ἐγθ885. ἴθ ΒΟ {π6 

Μοββθηΐδηβ τηϑθ {Π6ὶν} Ἰαϑὺ βίδηα ἴῸΣ ΠΡρθθάοτη, 15 βαϊ ἃ [0 ἤᾶγ ἀοιὶνρα 

115 Πϑηγ6 ἔγνοια ΠΥ ΠΟΤ6, ὁΠ6 οὗ {116 ΠΥΤΡΠΒ ὑγλῸ που Ιβηρα δαρίίου, Οἡ 
{Π6 βυιηπῦ οὗ {πὸ τηοπηΐαϊ π νγὰ5. ἃ ὕθιηρ]ο ἀθαϊοαίθᾷ ἴο {πρὶτον ΠΠο- 
τηδίδϑ. ἀφιέναι, ἐο αἰδηυῖδ8, ἐο ἰεξ σο. ἴ οἁπποῦ βηα ΔηΥ ᾿πβίβποθ 

ΠΟΥ {18 ΟΡ 18. πϑοα ἴῃ {Π6 βθηβ0 οἵ ἐο ηγαγυιργυλέ, νΥ ον ΒΙοομλξ, 

ΔΠΊΧοΒ ἰο ἴὑ. 
8. κατ᾽ ἔχϑος ἤδη τὸ Λακεδαιμονίων, ἐϊγοιγὰ λαδλοθα ποῖ ἐο ἐΐ6 

Ταοροαφᾳηιομίαηιϑ, ΤῊΘ σοηϊζῖνγο ἰθ Πόσο ΟὈ]θοίνο, 85. ἰὴ διὰ τὸ Παυσα- 
νίου μίσος (1. 90. ὃ 1), πᾷ διὰ τὸ ἔχϑος ᾿Αϑηναίων (11. 11. ὃ 2).. Οἱ, 

ΠΙ:101.8 ὃ: ΤΝ.1. ξ 2: ΝἹΙ. δ7. 87. Ναύπακτον, «Ν᾽αιϊραρφύινιβ, ΠΟῪ 
Τορατΐο, νγ88 βιυαα θα οα {πὸ ϑἴππαβ Οογ πιμΐδουβ, που ῃ-ϑαβϑῦ οἵ Αηθν- 

τῆ ϊαμη. [1{8. ΘΟΙΠΤδΠαϊηρ Ροβιοη βμονγθᾶ ὙἹἢ πνμδῦ βαρϑοὶΐν {Π0 

ΔΙΠΘηΐδη8Β βοϊθοϊθαᾷ ρ]δοθβ ἴον {πρὶν οο]οηΐοδ 8ηα ὉΠ ο89 οἵ ἐῃοὶγ 8}}168, 

ΠῚ 2 . »ὸ 

ἐπιβήσονται αὐτῆς. 
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Τὴ {8 6- ῬΘΙοΡομπ βίδῃ τν8γ, {Π18. ΜΙ θββθηΐδη ΘΟΙΟΠΥ͂ Τραϊα τυ Ἰηἰογοϑὺ 
{πΠ6 τοηρθ ὙὙ 810} {Π6 Υ Πδα βυΠγθᾷ δὖ ῃ6 μαπαᾶβ οὗ {Π6 ΤιΔορατοιηοηϊ- 
888. Οἱ ἢ. 90. ξὲ 4-0. Λοκρῶν τῶν ᾿Οζολῶν, ἐΐδ Οπφοϊζαγν 7,οο»- 

αγι8, Ὁπ6 οὗ {π6 αἰνίβίομβ οἵ (ῃ6 Τιοογῖδη8 π᾿ ΟΥΘΘοθ, ΟΥ ῬΘΙΒΔΡ5 ἃ 

ΟΟΙΟΗΥ οὗ [Π6 ϑαβίθγῃ Του ϑηβ, βίπμοθ ἩΟΠΊΘΙ" ΤΔ 65 ΠΟ τηθη οι οὗ [ῃ6 
ΟΖΟΙ]Θθ. [Ι͂ὴ {ῃ6 ῬΘΙορομμοβίϑῃ ὙΥ8Ὶ ΠΟΥ βαρ Ἰ ἐμ Αὐμομΐδη8, 

ῬΑΓΕΥ ΤΠγοῦρἢ ΠΒαίτρα οὗ [Πη6 ΖΦ το] Δ η8, πα ΡΑΓΕΪΥ Ὀθοδῦβα {πὸ ΑἰΠ6- 

ΠΐϊδηΒ δα Ροββοββίοῃ οἵ ὉΠ61]} ῬυΪΠοῖρα] ἔονγη 8πα ΠΆΓΟΥ. 

4. προσεχώρησαν δὲ καὶ Μεγαρῆς. ΤΒθΠΟΥ αΙ465 ΠΟῪ ΤΟύαΓΠ8 ἴὸ {86 

ΠΔΡΡΑἰϊγ 6 οὗ θυθῃΐβ ἴῃ ΠΟΤ ῬΙΌΡΘΙ 56.165 (866. Ν, ὁη ὃ 1 5Β0ρΓ8).. Μο- 

δατα ππϊΐθα ἢ {πΠ6 Αἰμοπίδη οοη θθυδου, δοοουαϊησ ἴοὸ ΜΏΠΙΟΥ 

(ΟΒγοι. ΤᾺ. Τουΐαπβ, 11. Ρ. 4064), Α. ο. 4061, ΟἿ᾽ 5ΪΧ γϑᾶϊβ Ὀαίοσθ ἐπ 

Ττοαποίϊομ οἵ ΠΠποτηθ. Αποίμθι ΘΠΓΟΠπο]ορὶϑῦ ἤχοβ {πΠ6 ἀδίθ δὖ ἃ. ο. 464, 

ὙΠ ΟῚ. 15 Ὡπαου ὈΥθα]ν ἰοο ΘΔΓ]Υ. περὶ. - -κατεῖχον. ΤΟ Μίορετγε- 

805 8Π64 ΟΥ̓ ΠΙΆ ΠΒ Ὑγ6ΓΘ Θηραροα δἰ πηοβῦ ΘΟ ΤΠ ΠΆΠ]Υ ἰπ ῬΟΓάΘΙ Πο8- 

{1ΠΠ||168. τὰ μακρὰ τείχη---ἀπὸ τῆς πόλεως ἐς Νίσαιαν. ΤΠΘ656 νγ8}15 

Θοπηθοίρα Μίορατα ἢ {Π6 ρΡοτύ οἵ Νίβεθα οὴ {π6 5ἴπτιβ Θϑιυ πο αβ, 8η4 

τΥΘ ΓΘ οἰσῃῦ βίϑαϊα ἴῃ Ἰθηρίῃ (οἵ. ΠΥ. θ6. ὃ 4). οὐ οἰσῃμίθϑη βίβαϊα δοοογᾶ- 

ἴῃς ἰο ϑδίγαθο (391). Μεγαρεῦσι, 70. ἐλ6 ερσωνθαη8, 156. πὸ δῦ. 

ΟΠ ηΟαϊ. οὐχ. --. ἤρξατο, 7γοην τοὐϊοῖ, τυ πὸ δηιαϊί ἀθσροθ ἐπαξ 
οἱοίεπέ λαΐγοα δέφαη. ΤὴΘ Οὐ ἰδ η8. αγουγθα {πον ἀρ αβαγο αὖ 

{815 ὑγϑηβϑούϊοη, π᾿ Π 6 " ΒΡΘΘΟῚ ἴο π6 Αὐμθηΐδη5 (1. 42. ἃ 3), ἀπᾷ {ῃ9 

ὙΥΩΓ ΒΡΟΚΘΗ οἵ ἴῃ 1. 10, ονγϑα 1058 οὐἱρίη ἴο {Π6 Β8Π16 οϑ58. 

ΟΡ ΝΗ σεν. 

Τπάᾶγιβ Βανίπσ τουοϊἑθᾶ ἤγοτη {16 Κίηρ' οὐ Ῥουβίβ 68}15 ἴο ΗΪβ8 δἱἃ 16 ΑΘ πἴδη8, στῆ ΠΆΡΡΘπ 
αὖ (Πδὲ ἔἶτηθ ἴο Ὀ6 ἰαυὶπρ βίοθσθ ἴο ΟΥρτγαβ; ἴΠ686 β8ΠΠ1ηρ πρ ἴπ6 ΝῚ]6 ἕο ΜΟΙ ΡΒ, ῬΡΟΒΒ685 

ΦὨΘΙΏΒΟΙγ 65 οὗὁἨ ὕνγο ῥῬϑσγίβ οὔ ἴῃ ἴοντῃ δπα Ὀϑβῖοσο ἴπ [πϊτὰ (88 1,2). 

1. τῶν πρὸς Αἰγύπτῳ, ἐλοβ6 δον θγη οα συρί. ὙΠοβο Τάῦγαπ 
{τ θ68 οοουρὶοα [Π6 αἰβίνιοὐῦ οὐ οουηίγυ νγοβϑύ οὔ Ἐσυρί, ργοΟΡΔΌΙΥ πυμδῦ 

σγα8. αἰδογνγαγβ οα]16α Τήργα Δἰδγιηοσϊοδ. ὁρμώμενος ἐκ Μαρείας. 
566 Ν. οἡ 1. θ4. ξ 2. Μαγθὰ νγ88 βἰυπαϊθα οα {Π6 τυθβίοιῃ ρατὺ οὗ {Π6 
ὨΔΙΓΟῪ 5 γῖρ οἵ Ἰδπᾷ, βϑραγαίίπρ Τα κο Μαγθοῦῖβ ἔτομι ἐπ 5οα. 1 ἢπᾶ 

τῃδὺ 10 18 γΙδοθᾶ Ὅν Κιθροῦῦ οα [86 ᾿ῃ]απα 5ῃογο οὗ {π6 βουίῃ-  ϑίοσπ 

Ῥατύ οὔ {πμαῦ 18Κ6ὸ.ἁ ὙΠῸ ΟΠ ΠΊΘ ΠΟΙ Πρ’ ΠΟΒΟΠ 68 αὖ {Π6 τγθϑίθση οχ- 
ΓΓΘΙΩΪΥ͂ οἵ {Π6 1618, ΤηΔηῸ5 οχίθπαρα {Πποπὶ ϑαβύνγαγ ἃ ἀπῸ}} 411] Ἐργρὲ 
νγἃ8 Θηραροα ἴῃ {Π0 ΤογοΪ, Αὐοοογαϊηρ ἰο Ῥοάογαβ5 (ΧΙ. 71), ἐπῖ8 



864 ΝΟΤΈΕΒ. Ος [ΒορκῚ, 
- 

ἀοϊδοϊϊομ οὗ Τηϑττβ ἰο0 Κ ῬΊδοθ Ἁ. σ. 461, δηᾷ τύ νγᾶβ Οη6 γϑᾶν 8[{61- 
τγᾶτᾶβ ὑπαὺ μΘ οα]]64 ἴῃ {π6 ΑὙΠΟΠἾΔΠ8. ὑπὲρ Φάρου, οὐδ} ἀφωϊηϑέ 

Ῥλαγοβ. Τΐβ τνὰβ ἃ 5118}1 βία πᾶ ἴῃ ἔτοπί οὗ ΑἸοχαπᾶγία, οα ΒΟ ἢ 
βίοοα {π6 σοὶ ναῖθα ΠΕ ΠΟΙΙΒ6. ᾿Αρταξέρξου, ἰ. 6. ΑὐΐΑΧΟΥΧΘΒ 

Τιοπρίπιϑπιβ. ΒΟΚΚΟΙ τϑϑᾶβ ᾿Αρτοξέρξου. ἄρχων οἵ [80 ἘργΡ (818. 
ἐπηγάγετο, οαἴοώ ἴη, ἃ 8168. 

2. ἔτυχον... - «ξυμμάχων 15. ἃ ῬΑΙΘηἐΠο5ἷ5 (Δα 50 τηδυκοᾶ ἴῃ ΒΟΤῚΘ 

δα! 108), γοντι ἴῃ 0 5Πον ὑπ Ῥγοχὶ μην οἵ {π6 Αὐμθηΐδη 5ῃ 05. τὸ 
{Π6 βοθὴθ οἵ ορϑυϑίϊοηβ ἴῃ Ερυρῦ. ἦλθον ἰο Ἐργρύ. ἀπολιπόν- 
τες τὴν Κύπρον. ΒΑ] οἰ ρ]) ΘΘΗΒΌΓΘΒ. {Π6 πὲ [Ὁ Ἰθανίπρ ΟΥΡυτιβ, Ὑγ 116 

Μιογα 7.50 1ῆ 65. {πθιὴ ἴον {Π6 βού. 
βαϊίης τρ ἐλ6 ΝΊϊ6. τοῦ τε ποταμοῦ, 1. 6. {Π6 Ῥαγΐβ ὈοΟΓΔογϊηρ Οἢ 

{8π6 τῖνοιν, νἱΖ. π6 1)ο]ῖ8. καὶ τῆς. ..--μερῶν. ὙΤΠΒ τ γ͵88 ῬΓΟΌΔΌΙΥ 

Ῥγθορᾶρα ὈΥ {Ππ6 φυοαῦ Ὀδύι]6 τϑοονᾶθαᾷ ὈΥ Οἰθβίαβ δηᾶ Ὀ]ϊοάουιβ, ἴῃ 

μον π6 Ῥογβίαπθ ὑοῦ ἀοίοαϊοα, δηᾶ Αομεθιηθπθθ {π6 Ὀτοῖποῦ οἵ 
Κίησ ΑΤΊΤΆΧΟΓΧΘΒ [61] ὈΥ {πΠ6 Παηα οὗ ΙΠϑγ18. Λευκὸν τεῖχος, ἐδ 

Ἡγλίίο Τονίγοθδ. ὙΤΠ6. Κ6Π0]. βᾶ 8. ὑπαῦ 1ῦ γγ88 80 041164; το φἰβπραῖδιὰ 

10. ἔγοια. π6 οἵπιον ὑνο Του Πα Ρ]δθθ5 τυ ΒΙο ἢ. γογο Ὀα} οἵ ὈΡΙοΚ. Τὸ 

γγ85 ῬΡΓΟΌΔΌΙΥ {Π6 Ποαα-παγίουβ οὐ Π6 Ῥογβίδῃ ΔΡΙΩΥ ἴῃ Ερυρέ, Ὑν ΒΊΘῈ 

διηπουπίρα ἴῃ {πο {ἰπ16 οἵ Ἡθγοάοίαβ ο 120,000 τηθῃ. Περσῶν καὶ 

Μήδων. ΤΗΐ5. αἰευϊπούϊοῃ 18 τίμου βίπρη]αν, 88. [Π656 Ῥορὶθ ἢϑαᾷ Ἰοῃρ; 

Ῥϑίοτθ Ὀθοοπιθ ομθ. ΒΥ {π8 ατὐϑοκ Ὑυϊζουβ, 88 ῬΌΡΡΟ ΟΌΒΟΓΨ ΘΒ, {Π|6Ὺ 

ΔΙῸ ΨΟΓΥ ΤΥΘΑΠΘΠΕΥ οΔΠ6 ἃ Μοαθ5. 8]οηθ, 88 ἴπ Μηδικὸς πόλεμος, μηδί- 

ζειν, μηδισμός, οἷο. 

» ’ ΄ 

ἀναπλεύσαντες---ἐς τὸν Νεῖλον, 

ΘΈΑ ΡΣ 

Τῃ Α βϑα- σης τὶ (μῃ0 ΟΟΥ πε μα π8. ἀπ ἘΡ  ἀδτηπίδηβ, [Π6. ΑἸ ΘὨἾ 88 δτο ἀοίθαϊθα, θα ἴῃ 

ἃ Βι βοαιθηΐ ὁΠ6 ΤΟΌσὮ ΠΟᾺΓ ΟΘΟΥΎΡ δ] οἷα ὅτα νἱοίουουβ (8 1): [ΠΟΥ 4150 ΘΟΠΘΌΘΙ {19 

ἈΠ αἰποίςο ἴῃ ἃ στοδῦ πᾶγδὶ Θηραροπηθηΐ, δηἃ Βανίηρ Ἰδη θα ἜΡΟΝ {116 ᾿δ8πα ἸΔγ βῖ6βϑ [0 {Π0 

οἷν (8 2); ἴῃ ογᾶρυ ἴο τη Κθ ἃ αἰ νθυβίοι ἴῃ ἤΆΥΟΣ οὗ {1Π6 οἱέγ, {86 ΟΟΥ ΠΕ ἴδ Π8 [8 ΚΘ ΡΟβ868- 

βἷοι οὐ {η6 Βοῖ 8 οὐὁἨ Θόγδηθα δηα ἰηγδᾶρ ἰῃ6 ΜΟΡΆΤΘΔΙ ἐουτ  ΟΥΥ, ΒΡ Ροβίηρ {παῦ ΠΟ 

αϑϑἰβέαποο οουἹᾶ 6 [τη ἰβη θα Ὀγ {πΠ6 ΑἸΠΘΠΐ 88, ΠΠ]658 ΠΥ Ταϊβϑᾶ {Π6 βῖομθ οἵ “Εἰ σῖπδ, 

Βἴποθ 411 ἔπ ὶγ ΤΦΌΤΟΘϑ 6 ΓΘ Θιηρ]οΥ α ἰπ {μα Ρ͵δοθ δηὰ ἰῃ Ἐσγυρὺ (88 8, 4); 86 ΑΙ ΘΕΐ 8, 

ΒουγΘυ ΟΣ, βοηἃ τόση ΑἴμΘη8Β. ἃ ὍΤΓΟΘ. οΟΙηΡΟΞΘα οὗ ἴπ6 οἹᾶ βδηᾶ γοῦπϑ, 0 ΘΠ ἰὸ 88 

ἐπᾶφοϊδίν ϑηβασθιηθηΐ υνἱτἢ [η6. ΟΟΥ Εἴ δῃ8 (88 ὅ, 0); Ὀοῖπρ' τοργοδοῃρᾶ ὈΥ ἴΠ056 δ μοιηθ, 
{6 Οοτί ἰδ ηβ τϑίαση ἴο ογθοῦ ἃ {γτορὶγ, δὰ ἴῃ ἃ Βθοοπα Θηρασοιηθηῦ δῦ ΘΟΙΩΡΙ ΘΟ Υ 

τουϊοα Ὀγ 106 Αἰπθηΐδπβ (Ἐ 7). 

1. “Αλιάς. ΤΊν8. ἴβ ἐπ τϑδάϊησ οἵ Βοκκοῦ; θυῦ Ῥορρο, ἀοοῖίθι, 

Ηδβοκ, ΒΙοουῖ,, ἀπ Αὐπο]ᾶ οαϊὺ ᾿Αλιᾶς, οοπίγδοίθα ἴοι: “Αλιεῖς, 8 

ῬΘΟΡΙΘ Ὑ110 Ἰϊνθᾶ οἡ {Π|Ὸ οοαδὺ οὔ ΑΥρΟΪ]Ιβ, δῃἃ ὙΠῸ ὍΘ 0, ἃ8. ΑΥΠΟΙα 
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ΒΌΡΡΟΒΘ5, {π6 περίοικοι οὗ {π6 Τουῖδπ Ασρῖγοϑβ, {Π9 τοιηπϑηῦὺ οἵ ἰμ6 ο] 
᾿πῃαθϊςαπ 8 σγμὸ οοσαρὶοα {η6 οχύλθπιθ ροϊηῦ οὗ ΑΥὙρο] 5, δπα Ἰνϑα ὈΥ͂ 
Ἐβμΐπρ σμθποθ ὑπϑὶν ΠᾶΠῚΘ. ΔΓΟΒ6) 8Π4 ῬΟΓΠΔΡ5 ὈΥ Ρίγσϑου. ΤΠ τϑδᾶ- 

ἵπρ οὗ Τἰπάοτγ 15 ῬΥΘΙΌΓΆ]6, τυ ΒΙΟἢ. Τϑίουβ ᾿0 ἴο 0Π6 ἐουγι ΟΓῪ ΟἹ ΟΠΪθὲ 

ἴοτνγη οὗ {μ15 ῬΡΘορ]θ. πρὸς... - -Κορίνϑιοι. ΝεοΙύμον ΤΟΥ (1465 ΠΟΙ 

ῬΙοάοτιβ σῖνοβ {Π6 οτἱρίη οἵ (15. τσᾶγ, θαῦ ἴὉ τηοβὺ ΠΠΚΟΙῪ ἃγοβθ ΕΓ ΌΠα 
{Π6 111--7ῦ}}, τ] οἢ {π6 ΟΟΥμ μΐδη5. Ῥογο ἰὼ (Π9 ΜορΆγθαπβ [ῸΓ ἐΠ6}Ὁ 

ἀοίδοιίίΐοη ἰο {π6ὸ Αὐμοπίαηβ. ΤῈ6 Ὀδύ]165 ΠθγΘ ΒΡΌΚθη οὗ ἴοοὶς Ῥ]80θ 

4. σ. 487. Κεκρυφαλείᾳ. Αοοοταϊπρ ἰο {π6 ὅ9 80]. {Π15. σγὰ8 8 

ἸΒΙα πα, Ἰγὶπρ ΟἿ᾽ [Π|6 τυθϑίοσῃ οοαβῦ οἵ Ῥϑὶοροππθβαβ. ῬΆΡΘ 5808 {πδὺ ἴῦ 

τῦδ5 ἃ 5118] 5] πα ἴῃ ὑπὸ Τιϑοοηΐο σα], πα Ὁ]. Τ6 Κα (ΤἸᾶν 615 πὶ {Π6 

Μίοτρα, 11. Ρ. 455) Ἰ4οποϊῆρθβ 1 ἢ Κυτά, οπθ οὗ [Π6 5Π18}} 5] πη 5 

ὙΥΒΙΟἢ 16 θούνθοι Ερ᾽άδυσιβ πα Ζρῖπα. ΤΠ15 15 18 ὑτπθ βι πιο, 

8Δη 4 [Π6 ὁπ6 αβϑίσῃθα ἰἴᾧ ὈγῚ ΚΙθρογί. Πελοποννησίων. “Οἱ 1ἷ 

ῬΘΙοροηπϑϑὶὶ ὃ ΟΟΥηθϊ Ραΐο, Ἐρ᾿άδαΣ, ϑραγίδηϊ, Ζπρὶποίῳ." Οα, 

218}}. Φθρίη. Ρ. 170. 
2. πρλέμου δὲ καταστάντος. 'ΤἼ}Ϊ5 ὙΥ8Γ ἀΟυΡΕ1655 τοβα] θα ἔγομι {Π9 

Ῥυθοραϊησ οπ6. ἃ5 ἴπ6 “σ᾽ ηθίεθ ὑγοῦθ 811165 οἵ {πῃ6 Ῥο]ορομπββίβῃβ. 
᾿Αϑηναίοις ἀρρθη 8 Οῃ καταστάντος. μετὰ ταῦτα, 1. 6. αἴξοι {Π6 

ἰγαηβδοίίοῃβ ᾿πδῦ τηθη τ] οπμθᾶ. ῬΟΡΡΟ ἃπῃᾷ Ηδδοκ Ρ]806 8 Θουηηηϑ, Δ οι 

᾿Αϑηναίοις, 8Π4 {πΠπ5 Θοπηθοῦ μετὰ ταῦτα σΥὶ.Π ὑπ [Ὁ]]ΟΥ Πρ ὑγοΓ 8. 

ἐπολιόρκουν, 80. τὴν Αἴγιναν. Λεω- 

κράτους. ΤῊΪΒ ΘΌΠΟΓΆΙ νγᾶὰ5 ἃ ΘΟ]]θᾶρτιο οὗ Αὐ᾽βίϊθβ ἴῃ {π6 θα 16 δὖ 

ῬΙδΐεα, 88 νᾶ αἰβὸ Μυγοπ 65, γΠ0 σαϊηθα [Π6 ν]ἱοίουυ Βρόκϑῃ οἵ 1π 

δ 7 Ἰηΐγϑ. : 
8. πρότερον τητιϑὺ ποῦ Ὀ6 (Δ Κθὴ σ] διεβίβασαν, Ὀπὰὺ 1 ἐπικού- 

ρους, 7ογηιεγῖψ ἐδ ατιαϊἰαγῖε8. τὰ δὲ ἄκρα τῆς Τερανείας, ἐδ6 Πεὶφἠβ 
97 Οογαποα. ΤῊΪ5. τπουηΐαϊη βυγθίο θα δοῦοβθ {Ππ6 ἰβδίμτηυβ Ὀθύνγθθῃ 

ΟοΥ πίῃ πη Μοραγα, ὈΘ]Ομρίηρ' ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἴο ὉΠ6 ἐουτ οΥΥ οἵ {Π9 Ἰαί[οι. 
4, ἀπούσης στρατιᾶς πολλῆς, α8 ὦ ἰαγ6 ρογέϊον, 97 ἐμιδῖ)" αὐ γὺψ 1068 

αὐδεπέ. ἀπ᾽ Αἰγίνης ἀναστήσεσϑαι αὐτούς. Τῦ νγὰβ {πΠ6 οδ]θοῦ οὗ 

{μ15 ἰητοδᾷ ἱπίο {Π6 Μοράγθαῃ (θυ Ἰἴοσυ, [0 ογθαίθ ἃ αἰ γθυβίοη ἴῃ ἴΆγΟΣ 

οἵ τῃ86 “ΖΕρίηοίεθ, ΠῸ πσογο δὲ {Π18 {ἰπὶ0 θοβιθρθα ὈγῚ 86 Αὐμοηΐδη 

ΔΙΓΩΥ ὉΠἅΘΙ ΤιΘοογαίοϑ. 

ὅ. τῶν... -νεώτατοι, ἐΐο86 ἴ67Ὲ ἐπι ἐλ6 οἱέψ (νἱ2.) ἐδ οἱαο8έ απᾶ ἐΐδ 

ψοιιγιγεδέ. ““ἼΏ6 ρσοηϊθῖνο τῶν ὑπολοίπων 18 Ῥαὺ [ὉΓ [Π6 ποιηϊηϑίϊνο, 

οἱ Ὀρίπρ ππαουβίοοα, ΟἿ, Με. ὃ 297. 8.) ΒΙοουηέ, Βαῦ 115, ἃ8 ῬΟΡΡο 
ΤΘΙΊΘΓ ΚΒ, 15 ΘΟ ΓΑΓῪ (0 {86 Ἰαννβ οὗ {π0 Ἰδηστιασθ, πα 4068 ποῦ ΓΘΙΠΟΥ͂Θ 

{86 αἰ βΒΠοΟϊΕν τυ οἢ 1 τγᾶ5 ἱπίοπᾶθα ἰοὸ ἄο. Τὴθ οοπβίγτιοίϊομ, ὑυΒ]οἢ 
τηΔ Κο5 {ΠπΠ6 σοηϊξῖνο ἀθρθηᾶ οἱ οἱ πρεσβύτατοι δ Πα οἱ νεώτατοι, 18 ἴῃ 

ϑοοογάδποθ τυ] ἢ {Π6 οὈνίουβ 5θηβ80: 477 ἐλοδα τοηιαϊηϊης ὅπ, ἐδ οἷέῳ 

(ΞΞ οὗ ὑμο οἰζΖ6η5) ἐὴ6 αγεᾶ απᾷὰ {Ππ ψοισ, ὙΠῸ ΒΔ Ῥθθπ οἢ {π8ὺ 

» ΄ - ΄- ΄ 

αὐτῶν, 1. 6. τῶν Αἰγινητῶν. 
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δοοουπῦ ον ῬΘΗΪπᾶ (ὑπολοίπων), ΒΘ η [Π τηογο 80]6- οα᾽οα βού ουὐ 

ΟΠ {Π6 Θχρϑᾶϊοπ5 Ῥγθυ ουΒῚ Υ τϑονυ θα ἴο. 

θ. ἰσοῤῥόπου, ἐψιιαϊϊμ δαϊαηοθᾶ, ἐγιαφοϊξῖυθ. ἐνόμισαν... «ἔργῳ, 
ἐαοἶ, ἐποισλξ ἰμαΐ λον Ππαά φοΐ ἐλ6 δοίξἐθγ' (οὐκ ἔλασσαν, ποΐ ἐη 7 ον, 
ὈΥ ᾿ἰξοῦθϑ τες 8967 107) ἐγυ ἐλι6 αοὐΐοη, (ἔργῳ --- μάχῃ). 

ἢ. ἐκράτησαν γὰρ ὅμως μᾶλλον, 701 [10 ΠΟ ῸΡ πο ΤΠ ΡΑΓΕΥ οϑῖηθ 
ΟΥ̓ ἀφοϊάρα!ν ν]Ἱοίογ]ου 5] ψού ἐλεν ((. 6. [6 Αὐμθηΐϊδη5) λαᾶ γαΐιν ἐδ 
αἀναγίασο. ΤῊ ονυϊᾶθηοθ οἵ {115 18 Τὰ ΠΙΒΠ64 ἴῃ ἀπελθόντων τῶν Κοριν- 

δίων, ὑγιαδηγιοῖ, α8 ἐλι6 (γί ἐλίαη8 γϑέϊγ δα αἴτον [Π0 ῬΑ 016 νγὰβ ονου. [Ὁ 
γγὰ8 Οἡ {Π15 δοοουηὖ {Πδὺ [6 ΑΥΠΟΠΙ8Π5 ογθοϊθα ἃ ΠΤΌΡΗΥ. κακιζό- 
μενοι, δοίη γερϑοασ]οα Ῥφοδιβθ ΠΟΥ Πμδᾶ Βα βοΡθα ἘΠΘυιβοῖνοβ ἰὸ Ὁ 

αγίνοη ἔτοση {π6 Πρ] ὈΥ ΟἹ τηθπ δηα ὈΟΥ8 (560 Ν. ου ὃ ὅ 5Βιρτ8). 

Αὐἰβυϊα. παγγαΐθβ {Ππᾶῦ ΠΟΥ ὑγογΘ ὈΡΌΓΔΙαοα ὑπὸ τῶν οἰκείων. ἡμέ- 

ρας---δώδεκα μάλιστα (866 Ν, οπ 1. δά. ὃ 2), 7,107 αδοινιέ ἐιροῖυο ἀαγ8. 

ἐλθόντες ἴο {πΠ0Ὸ ΡΙδοθ οὗ {π6 φηρδροιμηοηῦ. ἀνπίστασαν τροπαῖον, 

δεγαη, ἐο εγεού ἃ ἰγορὴψ ὅπ, ορροδίξίογ, (ἀντι-). ὙΠῸ ἱπηρογίθοῦ [6 Πη86 15 

πϑθα οὗ 8η δοίϊοῃ πού Ὀγουρηῦ 0 8. Βα ΟΟΘΒΒ Ὁ] σΟποϊβίοη. ΘΟΘΩ͂Ν, οἡ 1. 

δ᾽. ὃ 4. ἐκβοηϑήσαντες, δαἰψίης 7ογέλι. τοῖς ἄλλοις 8οῸ Πδᾷ 

ΘΟΙῚΘ ἴο {ΠΗ δἰα οἵ {Πποβθ ὙΠῸ Ὑγο ΓΘ θυθοίϊηρ [πὸ {ΟΡ γ. Ιοά. Βα 8: 

πάλιν γενομένης ἰσχυρᾶς μάχης ἐν τῇ λεγομένῃ Κιμωλίᾳ, πάλιν ἐνίκησαν 

᾿Αϑηναῖοι, καὶ πολλοὺς ἀνεῖλον τῶν πολεμίων. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΟΥΙ. 

ὁπ {86 τοίγοας οὗἨὨἁ 186 Οοτὶ πΠΐδπβ, ἃ Ῥατῦ Ἰοβθ {Ποῦ ΤΑΥ͂, δηἃ τὸ ἀτίγοη ἰπίο ἃ Ρδοο ἤγοια 

ὙΠΟ ΘΒΟΔΡΘ 18. ἱπηρ β8 1019 (8 1); 9 Αὐμθηΐδη8β Βαγγοιῦπα ἴθ πα ϑίοπθ ἔπθι ἰο 

ἄραδίῃ (Ἐ 2). 

1. ῬΟΡΡοΟ {πῖπκ8 {πᾶς {Π|58. ομδρίο βῃοι]α 6 ᾿ποϊπαρα ἴῃ {πὸ 

ῬΓΘΟΘαΪπρ οΠ6, ΟἿ᾽ 1 ὕνγο ομδρίουβ ἃτθ ἴοὸ Ὀ6 [ΟΡ πηθα, {πῶ {Π6 βροοπᾶ 

Βῃοῦ]α Ὀορίη δὖ 1. 106. ὃ 4. τὶ... «ὀλίγον, δοηιθ οοηιϑίἀογαῦϊο }ογ- 
ἐΐον, 47 ἑβθηι. ΤΠΟ βύπαθηῦ γν}}} ποίϊοθ {π6 Ἰϊτοίθβ 'π οὐκ ὀλίγον. 

διαμαρτὸν τῆς ὁδοῦ, ηυϊδ8εά, ογυέϊ» οἶψ (δια-) ἐλ6 τσαψ. ὃ. ὃ 197. 2. ἔς 

του (ΞΞ: τινος) χωρίον ἰδιώτου, 1. Θ. ἔς του ἰδιώτου χωρίον. ΟἿ, Μύ. ὃ 979. 
Οὐδ. 4. χωρίον ἸΟΓΟ 5 σ ]ῆο5 ὦ 8ροΐ, ΘηοἰοΒ1)"6, ἴο ὙΥ ΠΟ], ἃ8. Ὑγἃ8 οἴθη 

{π6 Ῥγδοίϊοθ ἴπ δποϊθηῦ {ἰπ|68, ἃ ἸΟΟᾺ] ΠΔΤῚΘ ὑγ88 σίνθη. ῬΘΡΠ8}5 {Π0 

Ῥαίι]6, ἴο ποι Το. Το θυ Β. 45. Τουρηῦ ἐν τῇ λεγομένῃ Κεμωλίᾳ (860 

Ν. οἡ 1. 106. 8 7), νγὰϑ. {16 οὔθ μοῦΘ Βρόκοῃ οἵ, ᾧ ἀδθρθηᾶβ οα 

ἔτυχεν -Ξ- ἔτυχεν ὄν. «167 οοπδίντιοί5 10 ἃ8. ἃ Ἰοοα] αἀανο, ἃ Πα ΤΘΙῸΓΒ ἰῦ 
ἴο ὃ 60 οὗ Π]Β οαϊδίοη οἵ Κα ἀπ Πογ, περιεῖρ ον (80. αὐτὸ ΓΘίοΥΥηρ; (0 
χωρίον, ὁποϊοβοῶ ἐξ αἷξ αγοιηιώ, 
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ῷ. κατὰ πρόσωπον, ἴη, 7γγοπέ, ἱ. 6. αὖ [π6 οπέγϑμῃοο οὗἉ {π0 Βο]ᾶ. ΤῊΘ 

ΒΟρΡ  68. τγογο βίδίϊομθα μθγθ, θθοᾶπιβο 1 νγὰβ ὕΠ0 ΟΠ]Υ Ῥ͵δοθ ἯΠΘΙΘ 
ἐῃοβθ Ποπηπιθα ἴῃ ΘΟυ] Θβοᾶρθ. κατέλευσαν, ϑ8ἰογιοα ἐο ἀφαΐἑ. ΤῊΪΒ 
τγᾶβ ἄοπθ ὈΥ {86 5]1ΠΡΌΓΒ, ὙΠῸ οοπϑεϊαἰθα ἃ ΘΟΠΒ᾽ ἀογ8 016 Ρογίϊοπ οὗ 

ἐμ Τρ -ἃτιηθᾷ. ἘΒΙοοιηΕ, τϑιηδγκβ ἐπαῦ ὅπ ΑΥΠΘμΙϑη5. ΔΘ υσἃΓ 5 

ἰαϑίθα {π6 ὈϊΟΓοῚ ἔγαϊί5 οὐ {Π|8 πηβραγὶπρ' οὐ ΠΟ] ἐγ. αὐτοῖς 5ἰδη 15 [ὉΓ 

ἔπ δἄπουηῖπαὶ σϑηϊεῖνθ. Κύππον (Το 5. οαϊῦ, ὃ ὅ97) τὰ πκ {Π15 τ 

ἔπο ἄδξ. οοταιποῦϊ, {πὸ {πΐπρ ροββθεβθᾶ Ὀθΐηρ οοποοίγϑα οὗ 85 Ὀθίπρ' ΤῸ 

{Π6 οὐγμο 5 Ὀθηθῆί. 

ΘΕ ΑΡ  ΘΎΞΤΕ, 

ΤῊ6 Αἰμοπίϑηβ θοσὶπ ἴο Ὀαϊ}Π4 (μ6 Τιοπσ 3115 (ξ 1): [Π6 Τιδορεθιμ οΠἾ8Π8 8πα {Ποῦ 8}1168 

Βανὶπρ ΕῸΠ6 ἴο αϑϑῖβῦ {Π6 ΠΤ υῖ8Π8 δσδϊπβῦ [Π6 ῬΊΟΟἶ8Π8, [Π6ῚΓ Τούτη ΒΟΙΉΘ 18 ἱπιροᾶθα ὈΥ͂ 
6 Αἰμοπίδηβ (88 2, 8}; ὙὙΠΟΓΘΌΡΟΙ [ΠΟῪ ΤΌΒΟΙΥΘ ἴο τϑιπαῖη ἱπ Βωοίία δπᾶ τνδίοι ἐποῖτ 

ΘΡΡογίαπιςν ἰο τοίασῃ Ποτηθ, Ὀοΐπρ ᾿τὶ ν δίθὶΥ ᾿πηροτί πο 4180 ὈΥ οογίϑίη Αἰ ΘηΪ8η8, ἴο 

αϑϑίδί ἴπ δθΟ  βΐη σ᾽ ἀρ ΠΙΟΟΓΔΟΥ ἰπ (Π6ὶΓ οἷΐγ, ἀπ ἴο Ραΐ 8 βίορ ἴο {Π|ὸ ϑγϑοῦοῃ οὗ [Π6 

Τιοηρ ὙΥ 4115 (ξ. 4); [6 ΑΥ̓μΠ6πδη8 ἀπᾶ {πο ῖγ 811105 Β8}1γ ΤΟτί ἢ ασαϊπϑὲ ἴμ 6 πη, ρϑΡΕν ὁπ {Π6 
διρροβίτοπ τμαῦ ΠΟΥ ὑγουἹὰ 6 ΘΙΠΔΓΤαΒΒΘα ἴῃ οβδοί πο ἃ τοῦαση Ποῖηθ, 8Π4 ῬΑΓΕΥ͂ 

{Πγοῦσ ἢ ΔΡΡΥΘΒΘΠβῖοη οὐ ὑποὶγ ᾿π τί σ65 ἴο Ραΐ ἄονγη ἀθοογϑου (88 ὅ, 6); βοὴ ΤΠ οβϑᾶ- 

ἴδῃ ἸογβΘ Ἰοῖπ ἴπΠ6 ΑΒΘ ΠἾΔΠ5, σγ πο, Πουγου τσ, ἀθβογί ἔῃ πῃ ἴῃ ἴΠ6 {ἰπ|6 οὗἩ δοίϊοπ (8 7). 

1. ἤρξαντο---οἰκοδομεῖν. ὙΠῸ ᾿πἢηϊξίνο [0] ονν8 ἄρχεσϑαι, ΒΘ {9 

ποίϊοη οὗ {πὸ ἀοροπᾶθμῃῦ γϑ Ὁ 15 ΟΠ]Υ ἴῃ ᾿πίθηίίοπ ποῦ ἴῃ δοῦ: Ὀπῦ {Π6 

ῬΑ οῖρ]ο, θη ἰῦ 15 δούπα!]ν Ὀθσπη. ΟΥ 615. Κὕμη. ὃ 688. Οὗ. 

κατὰ τοὺς χρόνους τούτους, ὅν ἐλέ86 ἔζηιε8, 1. 6. ἴπ {Π6 {πὸ οὗ 
{Π6586 ΟΟΟ ΓΘ ΠΟΘ5 ὙΥΒΙΟῊ Πᾶν 5ὺ ὈΘΘη τοἸαίοᾷ, 

866 Ν. οἡ 11. 18. ὃ 1. 

2, μητρόπολιν 15 ἴῃ Δρροδί(ΐοη συ Δωριᾶς (ΞΞ Δωρίδα. Μῇ. ὃ 429. 

2), ἃ5 86. 8150 Βοιόν, Κυτίνον, 8η4 Ἔρινεόν, Βῃονηρ 15 ραρβ οὐ αἰνὶ- 
βίο (10. ὃ 432. 85). Νικομήδους 15 ἴο Ὀ6 οοπδύγ ποθ τν]0}} ἡγουμέ- 

νου. Νοομ 65 18 ΒΌΡΡοβοα ἰὼ Βᾶνθ Ῥθ6η {π6 ἀποὶρ οἵ Ρ]οἰϊβίοδῃμδχ 

δῃᾷ Ὀγούμπον. οἵ Ῥδιβαπΐαβ, ἴῸΣ ΟἸΘοιη τοῦθ 15 οὐἵθη τηθηςοπθα 85 (86 

ξαῦμοι οἵ Ῥαυπβαηΐαβ. ΠΌΚ8Β5 ΓΔ Κ68 Το ἴο πᾶγθ ὈΘ6Π ἃ ὈΓΟΙΠΘΙ" 

ἴο Νιοοιηθᾶρβ πα Ῥαυβδηΐαβ. Βαῦ 6 νγᾶβ ἃ Β0η οἵ ΑΠΑΧϑΠαΡΙ 465 δηᾶ 

Ῥγούμθιυ (ΘΟ Π16 58 Υ ὕνν Π- ὈΓΟΊΠ 61) το ΟἸΘομγοΐαβ. ὑπὲρ Πλειστοάνα- 
κτος, ἦπ λι6 δίοωα Γ᾽ ᾿ἰοἰβίοαγιαα. ΝΊΟΟΙΩΘα65 νγὰ5 ἑαΐον οὔ {η6 γοὰπρ 
Κίηρσ, δηα δοίθα 85 τοσϑηΐ. βασιλέως 15 ΓοίοΥΓοα ὈΥ͂ πηοβῦ ΘΟ] ΠΘη- 

ἰαίουβ ἴο Ρ]ἰδίοδμδαχ, βῖποθ Ῥϑαβδηϊαβ νγ88 ΟἸΪΥ τορϑηΐ, ΔΙ ΠΟῸρΡ οδ]] θα 

Κίηρ (85 ἢ8. υἱγῦπα Πν νγ85) ὈῪῚ Ποπηοβίμθηρβ, Ασϊβίου!θ, Ῥ] αὐ ΓΟ, ἕο. 

Τὸ 15 τυτϊεΐθη ἴῃ 1. 114. ὃ ὃ τι} Θαπὰ] διμθὶρυγ, Πλειστοάνακτος τοῦ 

Παυσανίου βασιλέως Λακεδαιμονίων ἡγουμένου. 

ἕηῳ ψοέ ὦ ψοιιίῇῃ. 

τό τε Φαληρόνδε. 

νέου ὄντος ἔτι, ὁ6- 

ἐβοήϑησαν τοῖς Δωριεῦσιν. ΜΏΠΘΥ ἢχο5 {π0 ἀαίθ 
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ΟΥ̓ {π|5. ὀχροαϊμοπ αὐ ἃ. ο. 467. ΟἸγτηρ. 80. 4, δΔηἃ ὙΘΓΡΥ͂ ΘΟΥ̓ΤΘΟΙΥ ΒῈΡ- 
ῬΟΒ6Β {παὺ {Π6Υ τούασπϑα {Π6 [Ὁ] πο γθ 8, ἑαυτῶν, 47 ἐλιοῖγ" οτρΉ. 

ὁπλίταις ἴα {πμ6 ααίίνο οἱ δοοοπιρδηϊμηθηῦ (5. ὃ 200. δ). --- 

ὁμολογίᾳ, ο7ν 6718 47 8117} 6.167’. 

8. κατὰ ϑάλασσαν, ὃψ 8θῶ. εἰ βούλοιντο---ἔμελλον. ΤΒΘΓΘ 15 δ 

6] 1ρ515 οἵ ἂν ἴῃ {π6 ἃροᾶοβίβ, ὑπαῦ ρϑυίϊο!θ θοὶπρ; βοίάοιη δααρα ἰο {9 

γ Ὁ μέλλω. Κρισαίου κόλπου, ἐλ Ογήδααν σιΐῇ, ΤῊΐΪβΒ ὈΔΥ τγᾶϑ 

Βοῦ ἢ οὗ ῬΠοοῖΐβ, δηα Ὀθοησοα τὸ {πΠ6 Κ΄ πὰ ΟὐΥ  πυμΐβοιβ ἰο ἡ ΒΙΟΙ ἰδ 

ΒΟΠΊΘ 65 σανθ 18. ΠΔΠηΘ. περαιοῦσϑαι ΟἹ {Π6]Γ ὙΥΔΥ ΠΟΙΠΘ. 

περιπλεύσαντες, Παυῖπρ 8αὐϊοα αγοιγια, ῬΘΙΟΡΟΠπμοβαβ. ΤΗΐβ {Π6 Υ σνοῦ]Ἱά 

6 ππᾶοι1" {Π6 ΠΘοΘϑβϑιυ οἵ ἀοϊηρ, ἴῃ ΟΥὐΘΓ ἴο ΘὨζο ὑπ ΟΟΥ ἐΠἴ8η σα]. 

Μέγαρα καὶ Πηγάς. ΟΥ̓ 1. 108. ὃ 4. δύσοδος, ἐγαγιδίξι αὐ βὶοϊ 18. 

γὰρ ἱπίγοαιοθβ. ἃ5. [Π6 Τϑᾶβοὴ ὙΠΥ ἰῦ σσουὰ ὍΘ πηβαῖθ ἴο βῸὸ ὈΥ 

αούδηθα, ὑμαῦ {πΠ6 ΑΥΠΘηϊδη8. Πα Ῥοββοββίοῦ οὗ Μοραῦὰ δηα Ῥερῶ. 

τότε, ἷ. 6. αὖ {9 {τη θη ΠΟΥ ὑγο ΓΘ υνἸβῃϊηρ 0 ΤΘΙΠΓΗ. 
ἡσϑάνοντο---μέλλοντας. ὅθ0. Ν, οἡ 1. 26. ὃ 8. ταύτῃ, ἐλ676, 1. 6. ἴῃ 

[Π8 ἀ6ῇ]165 οἵ ϑγαπθα, [βγουρἢ ὙΥ ΠΙΘἢ ΔῪ {116 τοϑα τὸ Τιϑοθάφηοη ἈΐΥ͂ 

1ῃ6 νγὰν οἵ {Π6 ᾿ΒΌμτη8. 

4. ἔδοξε---ὅτῳ τρόπῳ---διαπορεύσονται. Νοίϊοθ {Π6 ΘΠδηρθ ἔροτη [ἢ 

ΟὈΠΙαπΘ το ὑπ6 αἰτοῦ αἰβοοῦγβο, [Π6 ϑούϊοη ὈθΙοπρηρ ἴο [Π6 Ρααβ Ὀθὶπρ 

ὑυϑηβίου γθα ἴο ὉΠ6 ργθϑοηῦ {πη οὗ ὕπθ βρθᾶᾷκογ, ΟΝ Κ'ὶ ὃ 8456. ὅ. 

Βοιωτοῖς. Βωοίϊδ, ΙαΥ̓ νγϑϑῦ οἵ Ῥῇοοὶβ, ἃπὰ ἴῃ {Π18 βίαϊο τη6 [ιδορᾶω- 

Τ]ΟΠΐΔη5. ἴοροὶς ΠΡ {Ποῦ αυδγίθιβ Πα βρθηῦ [Π6 γι ηΐου. 

καί, ““ραγέϊηι οἰΐαηι." Βαποτ. ἐλπίσαντες... . .οἰκοδομούμενα, λορτη 

ἐο ριιέ ἀἄοιογν αἀθηιοοραοῃ απα ρει α 8έορ» {ο ὀιιϊαϊηρ ἐλ6 Ποης ἩΤαϊ8, 

ΤῊΘ βύπαρηῦ νν}}} ποίϊοθ {ῃη6 αὐδοσία ἴῃ καταπαύσειν. ὅ860. Ν' οἡ 1. 96. 

δ 8. ΤῇΘ ΡΟΡΌΪΑΙ ἸΘϑάθυβ, ὙγΠῸ Ὑγ6 16 δἰ μηΐηρ 0 ΒΘΟῸΓΘ [ῸΓ ΑΥΠ 685 {116 

ΒΟΥΘΙ ΘΙ σαν οὗ {16 568, ἀῦροὰ {ΠῸ ογθοίΐοη οὗ ἴπ Τιοηρ ΥΥ 8115. ἃ85 ἃ 
ἸΠ 65 ΓΘ. πιοϑὺ ὈΘηθἤοΙα] ἰοὸ ὑπ6 βίαίθ. ΑΑ8 ἃ ργοϊθοῦ, {που θίοσθ, οὐ {Π6 

ἀθιποοναῦϊοα] ραγίγ, δ πα 85 το παουϊηρ ΑΘ η5 ἱπαθροηαροηῦύ οἵ 1Π6 Τιο6- 

ἀφιηοπίδηϑ, [6 Ὀυ Πα πρ οὗ {π650. ὑγ 8115 νγὰβ Ορροβϑᾷ ὈΥ {6 δι βίοογδου. 

ὅ. πανδημεί. “Παπα ἀπο. αυϊ τα]]ἰζαρὶ ογαηῦ εἰδίθ; ᾿Ὸ8. δϑῃΐμη 

Ῥϑᾶυϊο ροϑῦ ὑγθάρθοϊτη τ]ὰ ΑΥΠΘηΐθ. οἰἴἴθοϊββο 11. 18, Θορ πΟΒΟΟΙ18.᾽ 

ῬΟρΡρο. ᾿Αργείων χίλιοι. Οἷ( 1. 102. ὃ 4. ὡς ἕκαστοι (50. 

ἦλϑον), “"δἰηισιθὶ ργὸο γταΐα ραγίθ.") Ῥόρρο. ὅθ Ν. οἡ 1. 8. ὃ ὅ. ------- 

ξύμπαντες, ἰἱ. 6. 1Πη6 ΑΥΠΘΗΐΔ 5 Δηα {πον 4111685ϑ. ΜΙογα βᾶν8 ὑπαὐ ἢ 
1Π6 ΘΑΥΔΙΡΥ δηα {Π0 αὐδοπαϊηρ βἴανοθ, ὕΠπ6 ὙὙΠΟ]6 παπιῦου ὁ] Ρ6 

ΒΟΔΙΌΘΙΥ 1655 [δὴ 80,000 τηρη. 
θ. νομίσαντες, ϑεόατι86 ἐλεμ ἐλποιφῆί. ὅ66 Ν. οἡ 1. 9. ὃ 4. --- διέλ- 

ϑωσιν ἴῃ {Π6ῚΡ Τοῦ ἢ ΠΟΠΊΘ. καί τι καί, απ ραγἐἶψ. ἸΤιᾶοῦ τϑδα 85 

καίτοι καί. τοῦ δήμου καταλύσεως, 47 ἰλ6 ϑβιιδυογϑίογ, 47 ἐδ6 ἀθηιο- 
ἔγαοῃ (οἴ, ὃ 4 δι ργα). Νοίϊοθ {89 ομδηρο οὗ οοπϑύγποίίΐοη ἴτομλ νομί- 

τὸ δέ τι 
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σαντες, ΙΗ πο ῬΟΡΡΟ ΘΟΠΊΡΑΓῸ5 ὥστε μήτι ἀπειρίᾳ---νομίσαντα, 
1. 80.ὄ 81. ι 

ο Ἧ, ἱππῆς. Αὐἰϊο Ὁ ἱππεῖς. κατὰ τὸ ξυμμαχικόν, αὐοογαϊη ἰο 
ἐλι6 ἐγοαΐψ 47 αἰζίαπιεο. ΟἿ, 1. 102. 8.4. 

οἠαγιοί, δἰ468 (β6θ0Θ. Ν. ὁπ 11. 67. ὃ 1). ΒΙοοιμέ, 

Ταπᾶρστα). ὅθ Ν. οἡ 1. 106. ὃ 6. 

μετέστησαν --- μετετάξαντο, 

ἐν τῷ ἔργῳ (αὖ 

ΘΈΓΑ ΡΒ ΟὙΕΕΙ 

ΤῊ ΑΥΠΟΠἾ8Π8 8Ππα 1 Δοοαξο ΟΠ 85 ΘΟΠῚ6 ἴο 8 Θησδσθηοπέ δὖ ΤΆΠΑΤΑ, ἴῃ τ ΠἰΟἢ {ΠῸὸ Ἰδἰίο τ 

. ΘΟΠῚ6 ΟἿ τἱοίζοτγίουβ (δ 1), δἰζου τυ ΒΟ. ἔπ ΥῪ τϑέασπ Ποιηθ ὉΚΡ {Π6 γὯΥ οἵ Θθυδπεδ 8πη4 {Π0 

Ιβίμσημβ. ΤῊ Αἰμοπΐδπβ αἰζογυναγαβ ἰην ϑᾶθ Δ Πα σοπ απο  Βωοίϊα, πα ἑπσον ἄονπ {Π6 

Ὑ}8}15 οὐ Τάπαρτα (ξ8 2, 8); ἴπΠ6 ΤΠ αΊποίςθ ΒΌ τ ἢ ἄθι ἴο [86 Αἰ Π ΘΠ η8 ΟΠ. ΘΟΠ αἰ 0Π85 (ὃ 4), 

αἴϊου τυ βίο {πὸ ΑἸΠΘ Πα Π5. ογαΐδο ϑγουπα [ἢ6 ῬΟΙΟΡΟΠΠοβίαπ οοδϑύ, θῸΤΠ πο ἀοοΚ οὗὨ [Π9 

Τιλοεαἀςιποπίβηϑβ, Κα Ομ δ] οἶβ, δπαᾶ ἀθῦθαί {η6 5᾽ου οπἶ8Π8 (8 ὅ). 

1. μάχης. Λοοοτγαϊηρ ἴο Τ)]οά. {Π15. Ὀδ.016 Ἰαβίθα ὕνσο ἄδυβ, πὸ 46- 

οἰαθα δαἀνδηΐαρο Ὀοϑίηρ σαϊπθα Ὀγ οἰἐΠον Ῥαγίγ. 10 15 ουϊἀθηύ, Πονγθυϑῦ, 

[Πδὺ {π6 {ταὶ οἵ νἱούουυ νγαὰβ ϑῃ]ογ θα Ὀγ {π6 1,Δοραε πο Πΐδη5, Πα ΒπΊ 0ἢ. 

85 ὕΠ6 0 τοίη ππὶ πη ροαθα ἰο {Ποῖ} ΠΟΙΊΘ. ἐν τες ἔπι {λῈ6 υἱοϊγυϊέν 

47. ὙὍῇθ οἷΐγ οὗ Ταπαρτα τγ85 βιὑπαϊθα οἡ ἃ ἸΟΙΥ δηα ταρρϑα θη ΠθΠοο, 

ΟΠ {πΠ6 πούῖῃ ῬΔηΚ οἵ [Π6 Αβορῖιβ πθδγ {Ππ6 Ἰπποίϊομ οἵ {πΠ6 ΤΠοΙΊπΟ ἢ 

(οἴ. ΚΊιοροῦ ΒΒ Μὰρ οἵ Βωοῦϊδ), ἃπα νγῶθ ΓΘ ΔΙ 8 016 ἕο {πὸ {ΠΥ} ἀπ 

ΟΓΘΙΙΥ οΠδγδοίου οὗἨ ἁ [115 ἱπηδοϊδηίβ. ΟἿ, ΟΥαπιθυβ ἄτθθορ, 11. ΡΡ. 

201-209. 

ὦ. δενδροτομήσαντες. ΤῊ Ὑγῶ8. ἃ. ΟΟΙΏΙΠΟη τηρίμοᾶ οὗὨ ἱπῆϊοιπρ 

ἸΠΤΌΓΥ ὌΡΟΗ ἃ ΠΟΒΕ16 ἰουτϊΐοσυ. Οἵ. χρη. ΑπδΌ. 1. 4. 810. ΤΠ ἔγθθβ8 

Βοϊϑοίθᾷ ἴο θ6 ουὖ ἀονη ΟἹ αἰ Γα]6α, σσοῦθ ἀοπ (1655. ΒΌΟῊ ἃ5 ὈΟΓΘ ἔγεϊ, 
ΟΥ ΒΟΡΥυ θα ἴοι 5Βῃ846 ΟΥ' ΟΥ̓ΠΔΙηΘηῦ. πάλιν ἀπῆλϑον ἐπ᾽ οἴκου (ΞΒ86 Ν. 
ο 1. 80. ὃ 2). ιοά. βαγ8 ὑπαῦ ἃ ἔγτποθ οἵ ἴον το 8 γᾶ οπίογθα 

ὌΡΟῚ αἴτοι {Π6 ῬδΈ16, ὑν μῖ ἢ. 18 ΒΙΡΉΪΥ ῬΓΟΌΔ0]6, 885 ἷἱπ πὸ ΟΥΠ6Ι" ὙΥΔΥ͂ 

ΟΠ τ δοοοπηῦ 101 {πΠ6 ππὶτηρ θα Ῥᾶββαᾶρο οὗ {Π6 1,Δοραφιηοπίδηβ 

ΟΥ̓́Θ ἀοΓϑηθἃ. 

8. Οἰνοφύτοις, (Επορἤμψία, ““γγᾶβ ποῦ ἃ ἴοσσῃ Ραΐ ἃ ρῥ]οῦ οἵ στουπᾷ 
ζουΐϊησ Οη6. ἴϑγιη, ρἰδηΐθα ἢ οΟἸϊνο-ἴγθ68.") ΒΙοοιῖ, ΤῊΘ ΤΘάβοη 

ὙΠΥῪ ὉΠ6 Βωούϊδῃϑ υγογ ἐπ 8 ᾿Ἰπνδᾶθα, τγ88 [Π6 αββϑἰβίδποο ὑυΒῖοἢ. {Π 6 Ὺ 

μιδα Το πα ογθαᾶ {ῃ6 1,Δορα τ: πο ἶϑ 8. 1π 0Πῃ6. Ὀαἐ16 αὖ Τάπαρτα (οἴ. καὶ οἱ 

ξύμμαχοι, ὃ 1 5ῈΡΓΔ). τῆς Βοιωτίας Θχορρύ ΤΠΟΡ65. ΟἿ, Π]. 62. 

περιεῖλον, ἀδηιοϊβἠεα αἰ αγοιιπᾶ, οΥ ταῦμογ, ἀθηιοϊϑηφα ἐΐ6 τραῖ 
«οἠτοῖ, τοα8 αγοιπα ἴπ6 οἰγ. ΟἿ, 11446}]] δηα ϑοοίῦ 58 γοοθ. ΒΙοοπηῖ, 

ΤΟΠά6ΓΒ {πῸ6 νγογὰ, αὐϑηναγίϊοα, νὶζ. Ὀν τϑιπονῖηρ [Π6 ῬΑ ]οτηθηΐβ οὐ [Πη9 

Ὑ8}}, ἃπα Ἰουγουῖηρ ἰὖ ἴο ἃ Ποῖρηῦ ῥγδοῦϊ 8016 ἴο ὈΘ 50]θα ΒΥ 8ῃη ἱπνδᾶ- 
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Ἰῃρ᾽ ΌΓΟΘ, --τα Λοκρῶν---ἔλαβον. ΑΥδον γα 8. Μυτσοηΐαθα, δοοουταϊπρ ἰο 
ΤῬιοάοτχτιβ, ροπούγαϊθα ᾿πίο ΤΉΘΒΒΑΙΥ ἕο Ῥαπίβῃ {Ππῶῦ ῬΘΟΡΙΘ ἴοι ἐμοῖν ἅο- 

βου τοη ἴῃ {Πη6. Ὀαύ16 οὗ Ταπαρτα, Ὀπύ ἐἈἸ] Πρ’ ἴῃ Ηἷβ δἰιξοπυρῦ προ {π6 
ἴονγῃ οὗ ῬΠΔΓΒΑ]Π1α, μ6. τοίαγπθα ἴἰο ΑὐΠθη8. Βαῦ ΘΟΙΏρΆΓ 1, 111. 8 1 

(οη οἢ 566 Νοίθ), ὑγῆθγθ 1ῦ ἈΡΡΘᾶγβ {Πδὺ {Π6 ΤῊ Θββα] απ Ἐχρθαϊτοπ 

γγὰ5 αἴθ, ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἃ. ο. 464. τά τε... «ἐπετέλεσαν. “ὙΒ6Π ὕνγο 

ΟἹ ΠΊΟΓΘ Δ αὐ ν 85. ἃ Ἰοϊποα ἴο ἃ βυιθδία πεῖν, Θδο ἢ οὗ συ β ἢ [85 ἃ 

ῬΘου] δι ἴοτοθ, [Π6. Δ. .1016 15. τιβθα τυ] θῸῃ. ΤῊ ΪΒ5 15. ΤΠΟΥΘ ΥᾺΓ6 ΠΘΠ 

1π6 δὐὐγ θαϊνο5. [Ὁ] ον [Π6 βαρβίδηςινθ." {615 Καπη. ὃ 469. δ. Α5 

{88 ΤΟυπαδίϊοηβ οἵ ὉΠΠ|6858 Ὑ7815 ὑνϑτθ 1614 θγ Οἴτηομ, γἤθη ἐπ 5Ρ0115 οὗ 

{Π6 νἱούοτυ οὗ [πὸ ἘΠ στάθη ὑγοτα ΔΡΡ]Ϊθα Ὀγ {Π6 ΑὐΠοπίδπβ ἰο {Π ἰτη- 

ΡΙονθπιθηῦ οὗ {Π6 οἰΐγ, 8 πα 85 Οἴπιοῃ, δέον ἃ ὈδηἸβητηθηῦ οὗ ἢνθ γθ 818, 
Ὑγῆ5. ΓΘΟΔ]]6α (Α. ο. 456) {Π|6 Βα Πι6 γϑᾶν ἴῃ ΠΟ {Π6 ἔνγοὸ Ὑ78118 Ὑγ6 ΓΘ 

ἘηΙ5Ποα, 6]. Τιϑακ (ΑΌΠ6Πη5, 1. Ρ. 425) {πῖηΚ5 {πᾶῦ ἐπ6 ψϑὰν 462 15 [ῃ9 
Ἰαϊοδῦ ἴο ὑυβίοῃ {Π6 Θομητηθποθιηθηὺ οἵ {Ππ|0 Ὑγ8}}85 οἂπ 6 ββουθϑᾶ. Τῇ 

80, {ῃ6 ὙγΟ 5 κατὰ τοὺς χρόνους τούτους (1. 107. ὃ 1) τηπιϑῦ Ὀ6 τοοοϊνϑα 
τ ΒΟΠη16 Ἰαἐἰύπα 6, 

4, ὡμολόγησαν δὲ καὶ Αἰγινῆται αἴζοΓ ΤΠ6Υ Παᾶ 5ἰοοᾶ ἃ. βίθσο οἵ 

πΐπηο τηοηῦμ8. ΜΏ]]|6Ρ ἤχοβ {πΠ6 ἀδίθ οὗ {μ15 ουϑηΐ, Α. ο, 457, θα 1 ριὸ- 
1 υἹὉἢ ΟΠ ΘΓ ΟὨΤΟΠΟΙ]οοἰβίβ ἐο Ὡββϑίρη (0 ἴῦ ὑπ ἀαίθ οἵ ΔΑ. σ. 466. 

περιελόντες (Ξ80. Ν, ΟΠ περιεῖλον, ὃ 8. ΒΏΡΓΔ), παραδόντες, πα ταξάμε- 
νοι ἀφποίθ {116 Θο πα] 105 οἡ. ὙυΥ ίοη {Π6 οδρὶ ἐπ] ύϊομ τγαϑ τηδά6. 

ὅ. περιέπλευσαν. ΤῊΪΒ. ΟΥαἶδθ ἰο0 Κ ΡΙαοθ {Π6 ποχῦ γϑᾶγ δέξο {ῃ6 

ΒΌΓΓΘΠΟΡ οἵ 2 οἶπα, 1. 6. ἃ. σ. 4δδ. ΟἸγρ. 81. 2. 

Τϑἕθυβ ἴο {Π6 πᾶν 8] ἈΓΒΘΉΔΙ Οὐ ἄοοκβ αὖ αυίμϑῦμη. Χαλκίδα, Οἠαϊοὶδ 

ἴῃ το] ϊα ἡ 101. γὰ8 ἃ ΟοΥϊ ἢ ϊδη ΘΟΙΟΗΥ. ἀποβάσει τῆς γῆς --Ξ 
ἀποβάσει ἐπὶ τῆς γῆς, [86 σροῃϊίῖνο θθὶηρ ΟὈ͵θοίίγϑ ἃπα βυρρὶ γηρ (ἢ 
Ῥίδορ οἵ [Π6 ργθροβιίζϊομ 8πα 18 οδϑο. 

τὸ νεώριον 

. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΟἿΧ. 

ΤῊ Ῥουβίδηβ μαυΐπο ὈΘ6 ΠῚ ὙΔΠαυβηρα ἴῃ Ἐρυρύ ὈΥ {πο ΑἸΠΘηΐ8η8 δηᾶ ἐμοὶ 8}1165, Ατίδ- 
ΧΘΥΧΘΒ Β0η 65 ΜΟΙ ΔΌΔΖΙΒ (0 1,δοραςηοη ᾿ηΥἹ της {Πα ΡΘΟΡΙΘ ἴο ογθϑΐθ 8 αἰ γοσβίομ ὈΥ ἰπ- 
γϑδάϊηρ Αὐἰεσα (88 1, 2): πὶ θοΐπρ' ἀΠΒΘΟΘΒΒΓᾺ] ἴῃ ἢ 8. ταϊββίοη 6 τοί ασηβ ἰο Αϑίϑ, ὙΠ ΟΓΘ- 

ὍΡΟΝ ἴῃ6 Κίπο ἀοβρδίοῃθϑ ἃ ΙΆτρο [ΌΤΟΘ ἴο ΜΙ ΡΪ8, ὈῪ ΒΟ 1η6 ἘρΥΡυΔη8 δηᾷᾶ {ποὶγ 
8}1168 δ΄ ἀοίδαίοα, δπα (Πὸ Οσθοκβ βυαῦ ἀρ ἰπ {δ ᾿Β]απᾷ οὗἩἨ Ῥτοβορίβ, ὑγυ το δἴζοσ μο]4- 

ἰηᾳ ουΐ [ὉΓ 9Π0 πὰ 8 ΒΔ] ὙΘΑΓΒ, [ΠΟΥ ΔΓΘ ΠΠΔΠΥ ΟΥ̓ΘΤΟΟΙΩΟ ὈΥ͂ [ῃ6 ῬοΙβίδῃ8 (88 8, 4). 

1. ΤῊΘ παργδίϊοη οἵ {πΠ0 Ἐργρύϊδη 787 18 ΠοΓΘ σοϑατμηθᾷ ἔγοτη 1. 104, 

αὐτοῖς... . «κατέστησαν --Ξ- αν γίεα ογν ἐδ τα} ιοὐζἦ, ταν οιι8 ἐποϊα γα, 
1. 6. γδῦϊουβ δηα αἴνθγβο [οσύα πμ08 Ὀ66}} {Πθτὰ ᾿π {Ππ0 ῥγοβθοιίζίοι οὗ {9 

να], ΤἬΉθβο Δ16 παιταϊθα Ὀγ Πιοᾷ. 5ῖο, ΧΙ. 17. 
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ὥ. τὸ μὲν γὰρ πρῶτον, 707) ἵην ἐδ6 778. ρίαοθ. γὰρ ἴβ8 ΘΡΟΧΘροϊοϑ], 
ἷ, 6. 1Ὁ ΒΘΓΥ 65 ἴο δχρ]αἰπ πολλαὶ ἰδέαι πολέμων 'π [Π6 ρῥγροραϊηρ βθοίίομ. 

ἐκράτουν Τοῖογ5 ἴο {Π6 γ]ούογυ 5ροόκθῃ οὗ ἴῃ 1. 104. ὃ 9. βασι- 
λεύς, 1. 6. Ατύαχουχοβ ΤΙ ΟΠ σἾ ΤΠ ΠῚ. ---τ Μεγάβαζον. 1116 {Πῖπκ5 

ἐπαὺ {μ15 τῇδ Ὀ6 {Π|0 5816 ῬΘΥΒΟη ἢ {Π6 οπ6 οὗ {παῦ πᾶτηθ, γηῸ 

Π6]4 ἃ Θοτητηϑπα ἴῃ {ῃ6 ἢροὺ οὗ Χϑγχθβ. ΟΥ. Ἠογοά. ὙΠ. 97. 
ἄνδρα ἹΤέρσην. ΤῊΪΒ 15 ποῦ ἴο Ὀ6 Θοῃβίἀογθᾶ 88 δῃ Δρρβ]δίϊοῃ οἵ τᾷπκ 
ΟΥ̓ αἰ σηϊίγ, θαῦ ΤΌ 8.5 βουνίηρ ἰο αἰβεϊ πρτιῖβῃ Π 6 ῬΟυβοη ΠΘΓΘ ΒΡΟΚΘα 

οὗ, ἔνροτη ΔίοραΥΖιβ (ῃ 8 80η οἵ Ζορυταβ, ἃ Ῥϑιβίϑη, ὑΧῃ0 ὑγ88 βθῃῦ 885 

ΘΟΙΠΙΠΘΠ46Ι οὗὨ [Π6 διτὴΥ ἴῃ Ἐσγρὺ (οἴ. ὃ 8 1ηἴ.). ΤΗΐβ 15. τοπαογρᾶ 

ῬΓΟΡΔΌ]6 Υ {Π6 ἴδοῦ {πΠαῦὺ Μεγάβαζος ἃπᾷ Μεγάβυζος 16 80 ᾿πίθττηϊηρ- 

Ἰοᾶ ἴῃ Ἡδτγοάοίμβ, Οὐββίαβ, ἀπ οὔμοσ τυυϊΐουβ, ὑπᾶῦ ἴθ 15 χαϊδθ οογίδ π 
ῬΌΘΥ 86 ΟΠ]Υ ΑἸ γθηῦ [ΌΓΠῚ5 οὗ [Π6 βϑῖηὴθ. πᾶπηθ. ΤῊΘ 88 οὗ {Π|8 δρ- 
ῬΘ]Ἰδύϊοι. τηΔΥῪ 6 56 0ῃ ἴῃ 8 [ὉΓῚ Οὗἁ ΘΧρΡγ ββίοι Κ {Π6 [Ὸ]]Ονγίπρ: ὦ 

-Ῥεγβίαγι ὃψ ἐπ6 παριθ 97 Μοσαϑακιι8---αποίλογ' Ρογϑίατι αἶδο 97 ἐδ παώηιο 

4Γ Ἡοραύγειθ ([88 ϑαϊὴθ Ππᾶὴ8. 85. ἐπ Ῥγοοθαϊπρ ΔΙ ΕΠΟῸΡῊ 5] ΠΥ 
γαῦῖθα ἴῃ [ὈΓΠῚ) ἐλ δοῦν 97 Ζορψγι8 (οἵ. ὃ 8). ὅπως 5 τπι5664 Π6ΓῸ ἴῃ 

15. [6110 5θη86. ὅ'86θ Ν, οῃ 1. θὅ. ὃ 1. πεισϑέντων τῶν Πελοποννη- 

σίων ἀοποίθ5 [Π6 Τη08Π8. 

8. ὡς... «προὐχώρει, δτιιέ τολετι ἢ πιθέ «οἰ, ὯΟ 8:|06688.; ἸἸΓΘΥΆ]]Υ, 

τολόγν ἐμπϑ (πράγματα Β0ΡὈ]168. ἔλομι {π6 οοπίοχί. Κὶ, ὃ 2338. Β. 8. οἡ 

αἰά πιοΐ ἐπγην οὐ τοοῖΐ 70} ᾿ΐηι. ἄλλως, οὐλογιοῖδο (πῃ ἰο δἄάνδη- 

[856) --Ξ ἦηη ταΐη. ἀναλοῦτο. ἘῸΡ {Π6 οἸηϊββίοη οὗ {η68 διρστηρηΐ, 568 

Κ. 8199..1. Μεγάβυζον. ΑΒ. {Π15 σΌΠΘΙΑΙ γα 9Π6 οὗὨ {Π6 οοχη- 

τηδΠθ15. οὗ [πὸ ἰὰπα ἔΌγοοβ οὗ Χογχθβ, ΒΘ. Π6 ᾿πνδᾶθα αγθθοθ, δπᾷᾶ 

8130 ΘΟΙΠΙΠΘ 64 [Π6 ΔΙΊΩΥ͂ ὙΥ ΒΟ τγὰ8 ἀοίθαϊοα Ὀγ ΟἸπιοπ οα ἐπ Ἐπ- 
τ ταθάοπ, ΠΘ τηπβῦ ἤᾶγο ῬΘΘῊ δὖ {815 {{π|0 βοιπθν δῦ Δανδηοοα ἴῃ γθ8 18 
δΔη Πᾶν Πα τη 0 ἢ} ΤΩΙ] ΓΑ Ὺ ΘΧΡΘ 6 ποθ. Ζωπύρου, Ζορψγιι8. ἨθΘ 
Ὑγ 85 {Π6 0η6 ἐΠΤΟῸΡῊ ὙἼΠΟΒ6 56]-ἀθνυούΐοη ΒΑΡ. ]ΟῊ νγᾶβ ἐακθη ὈΥ Πδγίαβ. 
Οἢ, Ἡδογοᾷ. 1Π.|. 160. στρατιᾶς πολλῆς. ΤΙ ΟΔΟΓΙΒ 5.5 [Πδὺ [Π6 ππη}- 
θ6. γγὰ8 800,000 ; Οὐθεΐαβ, 200,000. ΤῊΘ Ἰαὐέθν. δαύμογ, μουγθυθι, 45 
ὍΠ6 ΤΓΌΟΡ5 ὙγΒΪο ἢ} τοπιαϊποα ἴῃ Ἐσυρύ, [Π5 τηδκίηρ; ἃ ἰοί8] οὗ ὅ00,000 
τη6π, Δοοροτγαϊηρ (0 Τὶοάογαβ, ἃ ἢδοῦ οὔ 800 5105 Δοοοιηραηϊοᾶ ἐποιη. 

4. τοὺς ξυμμάχους, 1. 6. {Π86 ΑὐΠοπίδηβ. Προσωπίτιδαις. ΤΗΘ 
ἰβί απ Ῥγοβορὶβ νγὰϑ {ὔγπιθᾶ Ῥγο Δ ΡΙΥ Υ ὕνγο ὈγΆΠΟΗο5 οὐ {86 Ν 116, οὗ 
ῬΘΡΠΔΡ5 88 ΒΙοοπιξ, {πη 5, ὈῚ ὅπ6 ΝῚ]Θ δπᾶ 4 υσίάθ ἃπᾶ ἄβθθρ οἂπαὶ. 
ΤῊΘ 560]. βᾶυβ8 ὑμπαῦ 16 ἰβ. [η6 βϑτηθ 88 ἐπαύ οδ]ϑᾶ Νίοίοη. μῆνας 
ἕξ, 1. 6. ἐξ μῆνας. μέχρι οὗ, εωπέϊϊ, τὴν διώρυχα ἴπ ὙὙ ΒΟῊΝ ἰδ Υ 
{πη Αὐμοηΐδη {γΊ ΓΘ 08. ἄλλῃ, αποΐδιον' τὐαψ, ἐπι «ποΐδον αἰγοοέίοη. 

τάς τε... .ἐποιήσε, ἦδ ὀατιϑοα ἐλ6 8,18 1ο σγοιιπᾷ. πεζῇ 5 ἴο 
ἢ οοπβέγτπιοίθα τ] διαβάς. 
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Α 51η8}} τ πγηδηὺ ΟΠ]Υ ΟὗὨ {110 ΟὙΥ̓ΘΘΚ 5 ΘΒ0ΔΡ6 ἔγοτη Τα ρύ, τ 101} ΘΟ ΠΙΓΥ ἀρδὶπ ῬΆ5565 ΠΙΠΩ͂ΘΥ 

[πὸ ἀοπηϊπίοη οὗ {πὸ Ῥουβίδη5 (δδ 1,2); ΙΠΔΓῚΙΒ 18 ὑΥ ΘΟ ΘΓΟΙΒΙΥ ἰἸκοπ ἀπ ογαοϊποὰ (8 8); 

ΔΙῸ ΑἸΠΘμΐδπ ὑπίγ 68 ΠΑ ΪΠΡ, ΘΟΙῚ6 ἴο {Π6 το]! οὔ ὑπὸ ἤδοι ἐπ Ἐβυρί, ἅτ αἰξαοκοὰ ὈΥ 

[6 Ῥογϑίδηβ. δηα τηοϑύ οὗ ἴΠθ πὴ ἀρβίτου δᾶ (ὃ 4), ἀμ {ΠῈ8 Τουτηϊπαίθϑ (μ6 Ἐσυρίίδη θσρο- 
αἴοι (8 ὅ). 

1. πολεμήσαντα ὈΘΙΟΠΡΒ 'π 8Β6Πη80 ἴο Ἑλλήνων, Ὀαὺ π᾿ στατητηδίϊοι] 
ζοστη ἴο πράγματα, Ὑ]1Οἢ 15. {Π6 ῬΓΙΠΟΙΡΔ] γον ἴῃ {Π6. ῬϑυΡ] γα ββ τὰ 

τῶν Ἑλλήνων πράγματα. ὀλίγοι... «ἐσώϑησαν. ῬΙοά. 5.5. {π80 

{πὸ Ῥογβίαπβ, ὑγουσ] δατηϊιαύϊοη οἵ {Π6 νϑ]οῦ οὔ {π6 Αὐποηΐδηβ, 4]- 
Ἰοννθα {ποτὰ το δνυδουαίθ Ὡρυρῦ ἃπα στοῦσση ἤοτηθ πημηο]θβίθα, Βαΐ 

{18 15. ΠαΓΑΙΥ ΤΘΟΟΠΟΙΪ8 016 νυ 0Π6 οἹοβίηρ νου 8. οὗ 1η6. Ῥυθοθαϊηρ 

ΟΠΔΡΙΟΙ (εἷλε τὴν νῆσον), ἃπα {Π6Π4 858 ΒΙοοτηξ, ᾿Ἰπααΐνθβ, ΒΥ ΑἸα ὑΠ6Υ 

ποῦ ἰΙθᾶν Εργρῦ ὈΥ ὉΠ6 νγὰγ οἵ {πὸ ΝΊ]Ο, 1 πον υγϑῦθ βου ρα ἴο 46- 

Ρδῦῦ ἴῃ ρϑδορΐ Κυρήνην, γγόηθ. ΤῊϊ5 νγὰβ ἃ Πουν Βῃϊηρ οἷν οἵ 

Τάργα Ογγοπαΐοδ, βιυπαύθα ἃ ἔϑυν τη1165 το ὑπ Μραϊθυγαηθδη οοϑβί, 

αἸγθοῦΥ ορροβιίθ ασθθοθ. []1ὲἢ πᾶ κίηρ 0Π1|5 τούγοαῦ (νυ ῃῖο ἢ τγα8. ἃ Κὶπα 

οἵ διοποίγρο οὗ ἴπΠ6 ΔπδὈδ515), [ἢ6 Οσθθκβ ἀΠα θβυϊ μα] τοΟΚ {πμ6 
τουῦΐθ ὈγῪ Ῥαιϊομίατη, ἃ πα 50 ΔΙοηρ Π6 5θ8-οοδϑί, ΠΟ ΓΘ Ὑ͵ΟΓΘ ΠΕΠΊΘΙ- 

ΟἿΒ αὐθο 1 βϑυ ]θιηθηΐϑ. 
2. ᾿Αμυρταίουι ΤῊΪΒ Ατηγτύδθιβ τητιϑῦ ποῦ Ὀ6 οοπίοαπαθα τυ ἘΠῸ 

ϑδῖῦθ οὐ {Π6 8816 Π8η16, γγ8ῆ0 τ νοὶ] θα ἴγόοτη ὑπ Ῥϑυβίδηβ ἴῃ [Π9 τοῖρῃ 

οὗ Ταῦ Νούμιυιβ, 88. ὑπαῦ θυθηῦ ἰοοῖκ ρῥ͵δοο ἃ. Ο. 414, οΥ ἀρυναγᾶβ οὗ 

ἔοΥΟΥ γ68 8 δίθον [π6 ἐουτηϊπδύϊοπ οὗ ΤΠ. τϑνο]ῦ ΠθΡὸ ΒΡΌΚθη οἷ, ΤῊΪΒ 

ΑἸαγυύεοιιβ, ἀοοογαϊηρ ἰο Ἡοτοαοίιμβ, νγὰβ γα πορα ἴο Βα ΠλἸββίοη ὈΥ {ῃ 
Ῥϑιβίϑηβ, ἃΠα 5 Βὺὸη ῬδαΒ ΓΒ ΒΕ γα ὅο σοῖσι οὐ ὑπ ἔθη αἰβευιοῦ οὗ 

{π6 ΤοΙία, Ὀγ ὑμοὶν ἔανου ἢ ὑγμθυθα8. Π ΑἸηγυύεθιιβ ν ῆ0 Του οὶ θα ἔροτα 

Ταιῖαβ Νοίμαϑ, γα βαοοοοαθα ὈΥ [Ὁ βαοοοββίνο Κίηρβ, ποὺ αἸα {πο 

Ῥρυβίϑη8 Γθοουο {ποῖ} ἈΒΟΘΠΘΠΟΥ͂ ΟΥ̓́ΘΙ ἴΠ6 ΘΟΌΠΓΥ, ἈΠῸ] {Π|6 τοῖσῃ οὗ 
Οὐἤ 8, ΠΘΑΙΥ͂ ΒΙΧΟΥ θα 5. δἰ του να 5, ΟἿ, Αὐπο]αΒ ποῦθ ἢ {Π|18 Ρ88- 
βᾶρθ, ἴο ὙγΒ]6}} 1 δ ᾿πἀθ ύρα ἴον Π6 βαρβίδηθο οὐ {πθ86 σϑιηαῦκα. Τὴ 

ΘΠ 85 Ποῦ. ὅτ. δηα Ποιὰ. Βίορ. δηα ΜυύΠ0]., ὑπο γθ 15 τηθηὐοη τηδθ 

οἵ ΟΠΪΥ οπθ ΑἸηγγίςοιβ ἡν}0 τον ο] θα, δηα ἢθ 15 βδῖα ἴο πᾶνϑ γοῖρηρα ἴῃ 

{Π|ὸ ΤΠ ΒΥ αἰβυγ οἵ το πὰ {16 ὑϊπλρ οὗ 5 του δ ΡΟ πὶ ΑΥΤΆ ΧΘΥΧΘΒ, τΠ0}} 

δοουῦ Δ. Οο. 414, ψ]θη {πΠ0 Ἐργρὕϊδηβ ΧΡ 84 {πῸ Ῥουβίδηβ, δπὰ ἀμγΥ- 

{8 τοὶρηθα οὐον Ἐρυρὺ 51Χ γϑϑλβ, Ὀοὶπρ' {116 ΟΠ]Υ Κὶπρ' οὗ {π0 ὑνοηῖν- 

οἰ σα ἀγπηδϑίν. ἕλεσι, ἴοιο φγοιιγα8, ᾿ναγ 87,68, Ἰγὶπο Ὀθύνγθθῃ {Π9 

Οδπορίο δηᾶ 0Π6 ΤΠ Ε΄ τποα 8 οὗ {π6 ΝΊ]6, ἃπα σου Ἰβίηρ 6110 Πιοϑῦ 
οἵ ταῦ νγᾶβ οδ]]6α {110 1)6]1ἃ. καὶ ἅμα... «ἕλειοι 15. ἃ γι ῖθα οοὴ- 

βύγαοίίΐοη. ἴον καὶ ἅμα διὰ τὸ μαχιμωτάτους εἶναι τῶν Αἰγυπτίων τοὺς 
ἑλείους ἀοιηδπαρα ὈΥ {ΠπΠ6 Ρυθοραϊηρ ΤΠ ΠΟΥ, 
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8. προδοσίᾳ ληφϑείς. Δοοογαϊπρο ἰο Οὐοδβίαϑ (0. 84), ῃθ τηδᾶθ 8π 
ΔρΥΘοτηθηῦ Ὁ} ΜΓΟΡΔΌΥ ΖΒ [0 ΒΌΓΓΘΠ ΘΙ ἐφ᾽ ᾧ μηδὲν κακὸν παρὰ βασι- 
λέως λαβεῖν. Βαΐῦ αἴξοι ἔνθ γϑδιβ᾽ τ ϑϑίἄθποθ δῦ {Π6 οουγύ, ὙΠ ΘΓ ἢ θ 

Ὑγ85 ΟΔΥΓΙΘα 8. ῬΓΪΒΟΠοΙ,, δὖῦ {Π6 ᾿πβυσαίΐομ οὗ Ατσηγύϊβ, {Π6 πηούμοι οἵ {Π6 

Κίηρ ἀπᾶ οἵ Δομφιηθηρβ, ἢ νγᾶβ ρυῦ ἴο ἄἀραίῃ ΟΥ̓ Ατσίδχογχθθ, ὙΠῸ 
{ππ8 ὍτΟΚο {π6 Ῥγοιηἶΐβθ ρίγθῃ ὈΥ Μοραῦυζαβ πα οοπῆγιηθα ὈΥ͂ ΒΪ5 

ΟὟ ὙΟΓΩ͂. ἀνεσταυρώϑη. Ἡογοάοίαβ ἃπα Οἰοδίδθβ β8ὺ ὑμαὺ ἢθ 
ὙγὙ88 οὐ ποθ ἐπὶ τρισὶ σταυροῖς, ὙΥ ΠΟ ΒΙ]ΟΟΠΙΐ, 5 Υ5 ταϊρηῦ ὈΘ6 ΤΠΟΓΘ 
ῬΓΟΡΘΙΥ ὑθγιηθα ᾿πηρ8] πη. 

4. ἐκ δὲ τῶν ᾿Αϑηνῶν. ῬΟΡΡο, Πδδ8ΟΚ, δπα ορ]]ον τθδα ᾿Αϑηναίων, 
86 τοίου ἴο Μῦ. ὃ 429. 2, σγμοτο ἰὖ 15 β814 ὑπδὺ ᾿Αϑηνῶν, ὑμθ τοδαϊηρ οἵ 

ΒΘΚΚοΥ, ἰβ πποὺυὺ ΜΗ. δαίμονι νυ. κατὰ τὸ Μενδήσιον κέρας, αὐ 

ἐΐ6 Μοπαεδίαη, πιοιιέϊ, (οὗ [π6 ΝΊ]6), 1. 6. [Π6 ἃγτῃ Οὐ ὈΓΆΠΟΙ οὗ {Π6 τῖνοῦ 
ΟΠ. ὙΥΠ]0} γἡγὰ8 δἰ ια θα Μθηᾶθ85, δη 4 ὙΠ νγαβ {π6 ΠΕ τπουτῃ οὗ {Π9 
βίγθϑμ γϑοϊζομίηρ ἔοι {πΠ6 υγοϑῦ. ΤΉΘΓΘ 816 80 ΠΠΔΠΥ͂ ΔΒρΘοΐβ 'ἴῃ ὙΥΒΙΟΒ 

{π6 νον κέρας τηϊρηῦ Ὀ6 Δρρ]Ποα ἴο ὑπ6 ἀἰβοπιθοσαΐηρ ὈΓΘΠΟΙ68 οὗ 8 

τἶνοῦ, ἐπαῦ Ὁ ΔΡΡΘδΙΒ ἴο 116 ἸΠΠΘΟΘΘΒΔΙῪ ΔΠΑ ἸΒ6]6Ξ5 [0 ἸπαῸἶΓ6 ὙὙΩΥ ἴὖ 

18 Πούθ Ρρ]Ϊϊθα ἴο {Πἰ8 Ὀγάποῦ οἵ {πΠ6 ΝΙ]6. οὐκ εἰδότες---οὐδέν, 

δεΐη τολοῖψ ἰσπογαρέ 97. εἰδότες τοῖθιϑ σγϑιητηδύϊ ΠΥ ἴο τριήρεις, 

Ῥαύ ἴῃ Β6η86 ἴο [Π6 ῬΘΙΒΟΠΒ ὙΠῸ πᾶνϊραίοα ὑΠ61η. 

ἰ. 6. π6 ἀοἔραῦ οἵ {πΠ6 ασθοκβ δῃᾷ Ἐρυρύϊδῃβ. 

ΒΙ8 8. πάλιν ἴο ἄτθθορ. 
ὅ. τὰ μὲν κατὰ τὴν μεγάλην στρατείαν ---Ξ ἡ μεγάλη στρατεία. Μί. 

ὃ δ89. 8. οὕτως ἐτελεύτησεν. ΤΠΘ Ῥοβιτοη οἵ ὕΠπ686 νυ 5 αὖ [Π0 

οἷοβθ οὐ [Π6 βίουυ οἵ {Π15 αἰβαβύγοιιβ δα ρϑαϊ μι, 1β ΒΊΡΊ]Υ θα ρῃδίϊο. Νὸ 

οη6. Κηθνν Ὀοέϊοι ὑΠπΠ8π ΤἼ ΠΟΥ 465 ὑυ μου ἴο ΡΙδοθ προγίδηῦ ὑγογᾶβ, 850 

{πδῦ {ΠΟΥ 5που]α βίαπα ουὐ 1 ΤΟΙ Πθ ποθ 8 Πα οηρῃδβῖὶβ. [}ἢ {Π]8, 

5. Ὅ76]] 85 'π ΟὔΠ6" τοβρϑοίβ, [6 15 ἃ πη046] νγουίῃγ οὗἉ τρϑαίθα βίπαγ. 

τῶν γεγενημένων, 

πεζοὶ οἵ {Π6 Ῥοῖ- 

ΘΈΑ Ρ. ΟΣ 

ΤῊ" Αἰδοπίαπβ, πηδοτίακί πο δὲ Π8 βοϊ οἰζαϊίοη (ο τοβίοτο {πὸ "ΤΠ  ββα! δη ̓ τῖποθ Οτγοϑίοβ ἰο 
᾿ἶβ σοι τ Ύ ἔγοπα υν Βίοἢ Π6 πα 66 η οχὶοᾶ, δἄναποθ [Ὁ᾽ {Ππαῦ ΡΌΓΡΟΒΘ 88 ΤᾺ 88 ῬΠΆΓΒΔΙΤΒ, 

Βυΐ ἅτὸ ΟὈΠ σοα ἴο τοῦτο τ ἱτΠοπξ δοσοτηρ 5ηϊησ {ποὶγ οὈ] θοῦ (Β 1); αὐΐου {Π|18 ἃ ἢδοῖ ἀπᾶθγ 

Ῥεσῖοοβ αὶ] ἴο Βίονοη, δηᾶ αἰβαι θαγκίησ, ἀοῖθαί 10:6 51Ον ΟΠ Π8 ὙΠῸ ἈΒΒΘΙΏὉ]6. ἴο ΟΡΡΟβΘ 

{ποτη (ξ 2); δπᾷ ἔπθη ἐβκίπρ Βοπι6 ΘΒ ΘΔ ἢΒ Οἢ θΟΔΓΑ͂ ΟΓΟΒΒ ΟΥ̓́ΘΓ ΔΠα ἰΔῪ δ'θεο ἴο (ὐπίβαεο, 
Ῥαὶ Ὀεοΐηρ πιπβιι 655] τοΐαση Πόπηο (8 8). 

1. τοῦ Θεσσαλῶν βασιλέως. Τῦ ἄοφρ58 ποῦ ΔρΡΡΟδΙ {Ππαὺ ἘΠ ΘΟΓ Δ 465 

γγ85 Κίηρ' οὗ {Π6 ὙγΠ016 οὗ ΤΠ ββαυ, θαὺῦ ΟὨΪν οἵ {πΠ6 τορίοῃ δρουύ Ῥἢδι- 

βᾶϊι5, ΤΉΘΓΘ ΓΘ {πγθο οἵ {π680. ΠΟΌΪΘ ἔτη 1]}165 ἴῃ ΤΉ ββαὶυ, [Π6 σ,6η8 
ΕἾ 
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Απθοομὶ δὖ ῬΠδιβάϊαβ, {Π6 ρθη8 ΑἸθαβᾶθ δὲ 1ιυῖββα, δηᾶ [μ6. β6 8 
Ξοορδᾶδθ αὖ Οτᾶππο. Τὸ {Π6 ἔουλο οὔ ἔμθϑθ ξἈγ] 165 ἘΗρογα 465 
ὈδΙοπρθα, θοίπρ' {π6 βοὴ οἵ Απίϊοομτιβ, πᾷ ρταπᾶβομ οἵ Ἐμθογαιϊ 65 
Δίδ]ου ῬἼΟ νγαβ οἱ θυταίθα ὈΥ ϑἰπηοπίᾷθθ. Βαΐ {116 ῖΒ Κπονη οἵ 
[656 ΡθιΒΟΠΆΡ68. φεύγων, δοῖηᾳ αὐτὸν οαΐϊθ. ΤῊΘ Υϑϑβοη οἵ 15 ἰβ 
ὈΠΚΠΟΥΤΙ, 48 [Π6 ΠΙΒΟΟΓΥ οὗ [πΠ6 ΤΉ ββδ)δὴ5 18 ὙΘΓῪ ΟὈΒΟΌΓΘ. παρα- 
λαβόντες... «ἐστράτευσαν. Τ)ϊο. οοππροοίβ ἐπῖ8 Ἔχρϑαϊΐοι τυ [Πο86 
τ ΒΙΟ ἢ ὑγ6Γ9 τηδαθ δρδϊηβῦ [Π6 ῬΠΟοΙδη8Β 8πᾷ Τιοογίϑπβ, αὔθ ἐπ δι ]θ 
οὗ (ἐπορῃγία (1. 108, ὃ 8), Α. ο. 466, οΥ 886 ῬΟΡΡΟ Ῥγϑΐδιβ, 467. ΤῈ ἰβ 
Θυἱαθπῦ ὑπαῦ {Π86 ϊβύογίδπ ΠΘΓΘ ΤΘΘαΠη65 [Π6 ΤΘΡΈΪΔΤ ΒΟΓΪ68 οὗ Θυϑηΐβ, 
ΒΟΉ 84 Ὀθοη ἰπίουττιρίοθα ὈΥ {π6 δοοοπηῦ οὗ {πΠ6 ἰββὰθ οἵ [η6 Ἐρυν- 
ἴδῃ Θσχρϑαϊδίοη, Ὀὰὺ 1 Ῥγοῖον τ] ΑὙπο]α ἴο αββῖστ ἕο {Π6 ᾿ηγϑβίοπ οὗ 
ΤΉ ΒΒΑΙΥ [86 ἀδἴο, Α. ο. 464. ΟἸγτΡ. 81. 8. τῆς Θεσσαλίας ἀδΘροηᾶ5 
οη Φάρσαλον. ΟἿ. Μύ. ὃ 8591. 6. τῆς μὲν γῆς... ὅπλων, ἐλον ἐοοΐ; 
) οϑϑοϑϑῖογυ 97 αἋβ ηυμοΐ, 977 ἐδ δοτιγίν α8 φαξογιοα διέ α δΠογέ αϊδθέαγιοο 
ὔγονυ ἐλ ὁποαηιρηνθηΐ ; Ἰἰθοτ ΠΥ, ἐλον δον ιιογα, αἀ8 ηυιοῆ, 47 ἐδ οοτινι- 
ἐγ αϑ ἐλεψ οοτιά ὁοΉφηι67" (ὅσα μὴ --- ὅσα κρατεῖν τῆς γῆς ἐδύνατο μή), 
πού αὐἀυαποΐης γὼ} ὕγοηυ ἐμοὶ» δαηιρ. πόλιν, ἱ. 6. ῬΏΔΙΒΔ]18. 
οὐδ᾽... ἐστράτευσαν, Π07᾽ αϊᾶ ἐλον βιοοοεα (566 Ν. οῃ 1. 109. ὃ 8) ἐπὶ ἀπῳν 
ο76 φγ' 1λ6 οὐλ67}" οὐγθοίς 47 ἐλοῖν" φαροαϊέϊοτι ; Ἰϊζοτ]]γ, ὅτ ἀπ οἶον 9 
ἐλοθθ ἐλύηρβ οτν αοοοιιγυξ 477 τολίοῖ, (ὧν --- ἐκείνων ὧν) ἐΐον φιαᾶθ ἐδ 
οτροαϊέϊοη. 

2. μετὰ... «πολλῷ, πού ἴοηρ αὐέογιοαγᾶθ. ΤῊΪΐβ Ἔχρϑάϊξίοπ οὐ Ῥοτὶ- 
ο165 ἴΟ0Κὶ ῬΡ]8ο6 πηοϑῦ Π ΚΟΥ ῃ6 ποχὺ γϑᾶγ, ἷ. 6. ἃ. ο.Ἱ 468, Πηγαῖς. 
Οἱ 1. 108. ὃὶ 4. Σικυῶνα, οψοτ, Ὑγ88 ἃ Ῥατύ οὗ Βίογοπία οὐ [ῃθ 
ϑίπιβ ΟΟγ  ἰ ΐϑουβ, πουίη-υγοϑῦ οἵ. Οου!ηθῃ. . Ξανβίππου. Ἠθ οοΙη- 
τηδηαρθα {Π6 ΑἸΠΘηΐδη [ΌΓο65 αὖ (μ6 θα {16 οἵ ΜγοδἹβ. στρατηγοῦν- 
τος ὈΘ]ΟηρΒ ἴο Περικλέους. Σικυωνίων τοὺς προσμίξαντας, ἔἤιο86 9 
ἐλ6 δἰἱοψογυΐατιϑ τοῖο ἐπ σασοά τοί, ἐδοηι. ΤΊιΘ σϑηϊθνθ μθγο ἀθποίοα [π6 
ΟὝΣ ΠΟ]6,᾽ τοὺς προσμίξαντας Ὀδΐπρ' Ρα Ραγ νου. ΟἿ, ΜΈ. ἃ 818, 9. 
ΤΙοά. βαγ8 ὑμαῦ δὴ αὐΐβοὶς υγὰ8 ΒΕ Θ ΠΘΠΕ]Υ ταϑᾶθ ἀροπ Βίοσοη, Ναΐ 
[Π0 1,Δοο τη ηΐδη8 οομηΐηρ ἰο {1|6 αἰᾷ οὗ {π6 Β᾽ογομπίδηβ, Ῥουίοὶθβ 
τοὐγοαϊοα, 

8. παραλαβόντες (᾿αυΐη ἑαλοη, ὁπ δοαγα), εἷς ξυμμαχίαν (85 {10 
50}10]. 5808), ΟἿ ΓΑΙΠΟΓ εἰς στρατείαν. Ο, παραλαβόντες Βοιωτοὺς κ. τ. Δ. 
δ 1 ΒΌΡΓδ. ᾿Αχαιούς. ΤΊΟΒ6. ῬΘΙΈΟΠΒ ὙΟΓΘ ΟΠ έ]685 ΒΌΘΝ δ5 ἴὰ- 
γοῦθα {Π|6 ἀθιμοογαίϊοαὶ ρασγίγ. Αομδία ἸΔῪ πγοϑὺ οἵ Βίογοηΐδ. δια- 
πλεύσαντες πέραν {Π6 ΟΟΡΙ ΠΕ ἶαπ σῸ]Ε, ῬΡΓΟΌΔΌΙΥ ἰο Ναπιρδοίαβ, 85 1815 
Ροτύ γγ88 ἃ ὀοῃυθηϊθηΐ θᾶ56 [ὉΓ {Π6 Ορογδίϊοηβ ΒΟ ὑΠπΠ6Υ Πδᾷ ἴῃ νἴθυν. 
--- Οἰνιάδας, (Ππίαάα, 'ΤῊΪΒ. οἰἐγ Ιὰν π᾿ {μ6 δχύγοιηθ βουίμουῃ ρατὺ 
οὗ Αὐοδγηδηΐα, οἢ {86 τἱρῃῦ ὈΔπΚ οὗ {πὸ Αομο]ουΒ (οἵ, ΚΚΊΘΡΘΥ 5. τη80), 
ΠΘΔΙ 8 χη οα ἢ ἃ πα ορροβιύθ [ἢ9 ῥγοιηοῃίουυ οἵ ἀγτάχαιη, ΟἿΪ. θα κο 
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ΟΝ ουτμ. ἄτθθοο, 1Π. Ρ. ὅ66) ΔΘ πεῖ 65 10 τι ἢ {Π6 τ αΐπ8 οὗ ἃ Ἰᾶτρθ οἷἐυ, ἰο 
τ ΠΙοἢ. 15. σίνϑη {Π6 πϑηι6 ΤΥΚαγᾶμο, οὐ Τυῖσαγ]όκΚαβίσο. ΤῊ Γθάβοι 
ὙΓΠΥ ῬΘΙ 0165 ἀββδη] θα {Π|5 οἷτγ, τγὰβ Ὀθοδᾶσβθ 10 τῦᾶβ {Π6 ΟΠΪΥ οπὸ ἰπ 
Αρανηδηΐα, Ὑγ ἢ Ϊο ἢ τγᾶθ Ορροβθᾶ ἕο {π6 8]Π}ᾶποθ ἐπ 6 ΘΟΠίρΙηρ]δίθα, 
8ηἃ Β00Π 8ἔθυ γα Γ 5. ΤΟυτη α, Ὀούνγθοπ Αἰμθηβ δπᾶ Αοδγπαηΐα. [ 
Ὑγ858 ποῦ πΠῚ}] {Π6 οἰβῃ ἢ γϑϑι οὗ ἐπ6 Ῥϑὶοροηποβίδη τᾶν ἐμαί, οοιη- 
ῬΘ]]6α Ὁ. 8 Βιρϑυῖου ἔογοθ, 16 Ἰοἰποᾶ {πὸ ΑἸΠοπίδη Ἀ]]ΠἸ8ποο. μέντοι 
τ γε; γε ἐπάφοά. Ῥούνσθθῃ [Π 686 ρδιεϊο!ο5 ΤΉ ΠΟΥ 41 465 οἴξθη ἱπίθυ ροβοβ 

8 ΠΟ 6. υγοτα. 

ΟΗΑΡΤΕΒΝ ΟΧΙΙ. 

1π {88 ἐγ γϑδγ αἴζον 115, ἃ ἔνθ γϑαῦβ᾽ {γιο6 15 οοποαἀθα Βοίνγθθπ ἐπ6 ῬοΙοροπ πο βίδῃβ δπᾶ 

ΑἰΒθηΐδηβ (ξ 1), ἀυγίης τ ἢ ἐἶπιθ ἃ ἢἤθοξ οὔ ὕνσο μαπᾶγοα βῃΐρ5 ἀπᾶοῦ [Π6 σοτητηαπᾷ 

οὗ ΟἸἴπιοπ ἴ5 βεέξοᾶᾷ ουδ ὈῪ ἔπ Αὐμοπίδηβ ἀραϊπβδὶ ΟΥ̓ ρστϑ (β 2); οὗὨἉἁ {Π 656 ΒΠ105 ΒΙΧΕΥ 810 

ἀείβομοα ἕο θ6 βεπῦ ἴο Ἐσυρέ δ {Π6 ᾿πβίαποθ οὔ Ατηγτίθοαβ, πᾶ ἐπ τοϑὲ Β]οοκαᾶθ Οἰτίαπι 

(ξ 8); θπὰὲ Οἴπιοη ἀγὶης ἃπὰ 8 ΤᾺ πηΐπο μϑνΐηρ δτΊβθη, ἔπ 6 Ὺ Ιρανο ΟἸ πη, απᾶ ΒΔ ΪΠῚΠΡ᾿ ΑΥΤΆ 

ἀοῖδαῦ {πΠ6 ῬΒ Ομ οἴδΠ5 ἀπα ΟἹ] οἶδπ8 θοΐῃ Ὺ 568 πᾷ Ὀγ ἸΔΠΩ, αἴζοῦ ΒΟ ἢ Ὀοΐπρ Ἰοϊηρα ἘΥ͂ 
ἴδ ΒΠ]Ρ05 βοῃΐ Ἰηΐο Ἐσυρὺ {ΠΥ τοίασπ ΠΟπιθ (8 4); {ΠῸ0 ϑαο» δα τοα1" [Ὸ]10 Ὁ 5 (8 δ). 

1. ἐτῶν τριῶν. ΤΗΐΒ ἤχοβ {Π6 ἀδίθ οἵ {Π6 δοϊηπιθποθιηθηῦ οὗ [ῃ6 
ἤν γϑαγβ᾽ ἔστι δὖ ἃ. ο. 460. ΟἸγιηρ. 82. 8. σπονδαί. ΤῊΪΒ ἔπποθ 
γγ88 οἴδοίθα ΟΠ ον ἐΠγοῸρῊ {Π6 σθηοΥ οἵ ΟἸπιοη. 

2. πολέμου ἔσχον, (οδἰϑέοα, 7γοηι ταν. ΟἿ, Κι. ξξ 349. 1: 271. 2: 5. 

5.197::.2. ἐς Κύπρον ἐστρατεύοντο. ΤῊΘ οὔή]θοὐ οὔ {π|8 Θχρραϊεϊοη 
18 σίγϑη ἰὴ Β]πΐ. Οἴτηοη, ο. 18 (η1{.). 

8. ᾿Αμυρταίου. ΟἿ, 1. 110. 8 9. Κίττιον, ΟἸέζιηι. Τ]}5. ἰοπ 
ἸΔΥ ἴπ {Π6 βου! ῃ-ϑαβίθιῃ ρατύ οἵ ΟΥ̓́ΡΓΙΒ, Πα Ὑγ88 οϑθονἰθα ἔον Ῥοίηρ 
πο. ὈΙΓΓΠΡΙαοο. οὗ Ζοπο, Αρο]]οάογιβ, ΑΡρο]οηΐτβ, πᾷ οἵμοὺ αἰβεϊη- 
δα ΒΠ 6α ῬΘΥΒΟΠΒ, 

4, Κίμωνος δὲ ἀποϑανόντος (Ἀ. Ο. 449) {ΠγουΡ ἢ 1ΠΠ1Π6855 οὐ [Π6 οῇδοίβ 
οἵ ἃ σουπά. ΤῸ {Π|5 οἰγουτϊηβίαποο, ἰοσθίμοῦ ὙΥ ἢ [Π6 ΒολγοϊΥ οὗ ρτο- 

σἸΒΙΟη8, πχαβῦ Ὀ6 αἰἐγ! αςοα {Π6 ΤᾺ] αν οὔ [Π6 Θχρϑαϊ ἴοη, βίποθ ἃ Ρ]δοθ 

80. 5118} ΘΟ] ΒΟΔΙΌΘΙΥ ΠδΥΘ Τοβίβίβα {πὸ αὐΐδοκ οἵ 50 Ἰᾶῦρα ἃ ἴΌγοθ δπᾷ 

164 ὈΥ 50 8016 ἃ ΘΟΙΠ Δ Π66Γ, ὑπὲρ Σαλαμῖνος, 910} ϑαϊαηυνῖϑ ; Ἰϊΐοτ- 
Δ1Π1γ, αὖουθ ϑαϊαηυῖβ, Ὀθολαβθ, 88. ΑΥΠΟ]α βαγβ8, {Π6 Βογίζοῃ 1ἰπθ οἵ ἐπθ 

508 ΒΡΡΘΔΓΒ ἴο 6 οἰθναίθα δῦονθ {πΠ0 βῇῆοσθ. ϑδ᾽δπηῖβ ἃ πουίῃ-ϑαβὺ 
οἵ Οἰδίατῃ, ἴῃ {Π6 τη! α]6 ρατί οἵ {Πῃ6. ϑαβίθυη βἰ4ρ οἵ [80 19] πᾷ. 

ἅμα τοῖογβ [0 [Π6 νϑὺῦ5. ὙΠῸ Ῥγθορᾶθ ἴὖ τὸ ἐλον σοηφιονοα, ἔπ ἃ 866 
ἀπά ἰαπά δησαφοηιεηί, ἱ. 6. {πον ἔοασηῦ {Ππ|6 ομρθ ὈδΓ16 δον πὸ οἵμον 

«ἀοῖπ0005). ϑοπθ την ὈΓΟΟν τὸ σοηβίτποίς ἅμα νυν ἢ Φοίνιξι ἀπ Κίλι- 

ξιν, ὑοίδν εοὐίλ, ἐλ ᾿λαλερίωνς ἀπα ΟΠ οίαηϑ. ϊοά. βὰγβ5 {πὲ Ατίας 

ἐ 
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Ῥαζαβ οοτηπηδηδοᾶ [Π6 ΠϑΥ8], Δπἃ ΜΟΡΘΌΥΖΕΒ {Π|0 Ἰαπᾶ ἴΌΓΟ68 οὐὗἉ {Π9 
Ῥογβί8η8. ἐξ Αἰγύπτου νῆες---ἐλϑθοῦσαι --- αἱ ἐν Αἰγύπτῳ νῆες ἐς 
Αἰγύπτου ἐλθοῦσαι. ὅ66 Ν. ὁ 1. 18. 8 1 ((πη1{.). 

ὅ. τὸν... «πόλεμον, οαἰϊοα, ἐ}ι6 (ΞΞΞ [π 50-081164) 8αογοῶ τα). πολέ- 
μὸν ἴΌ]]ΟνγΒ ἐστράτευσαν, ἃ5 ἀθποίϊηρ 1.5. δοβίγδουῦ 1468. ὅ60 Ν. οἡ 

ταῦτα, 1. Τ0. ὃ 1. ἱεροῦ. ὅ.. ὃ 189. παρέδοσαν Δελφοῖς. “Βο- 
οαῦδθο {Π6 ΠΟΡΪ6 [Ἀ}}1}1165 οὐ {η9 1) 6]ρ}υ18η8, 'ἰπ ΠΟΒΘ ἤϑηα5. τγαθ {Π9 

5016 τηδηδροπιθηῦ οἵ {π6 ἴθιρ]θ δηα οὔ8016, σοῦ οἵ Τουΐίδη οτὶβὶπ." 
ΑὙ ΠΟ]. ὕστερον. ““ΤοΡίϊο ἀθυλστη 8ηπὸ ἔλούππι ἀἸοἰῦ ὅ0Π0]. Ατὶδ- 

ΤΟΡΆ., ααθηι τϑίαϊαῦ ΟἸϊ πίη." Ῥορρο. ᾿Αϑηναῖοι. Αοοοτάϊηρ (0 
ῬΙαίδγοῃ, Ῥουΐο]θ5. τγᾶβ πὶ. Ἰθϑᾶθγ. παρέδοσαν Φωκεῦσι. ΤῊΘ 
ῬΠΟΟοΙδΠ8Β Ὑγ6Γ6 ΔΙ 5 αὐ πηρ; ἴῃ ΟἸδίτη5 ἴῸσ {Π6 ουδίοαν οὗἉἨ {Π18 ἤθυωρ]θ, 

8Π4 ΠΟΠΟΘ 85 811165 ΠῸῪ Ὑγογθ δββιβϑίθαᾳ ὈΥ {π6 Αὐποπίδηβ. Μά]]οΣ 
(θουΐδηβ, 1. Ρ. 112) βαᾶγβ ὑμαῦ {Π6 τηδηδροιηθηῦ οὐ {118 ὑθιηρ]θ νγᾶβ 

δῖνϑῃ ἰοὸ {πΠ0 Ῥ]ιοοίδηβ ἀραϊηδῦ 411 δποῖθηΐ τὶσηύ. 50. Βόθοκῃ (Ραδ. 

Ἑσδοη. Αἴῃ6πη5, Ρ. 600. Ν.) βᾶγ8 ὑπαῦ ἐπθ Τθιηρ]θ, δοοογάϊησ ἴο {ῃ9 

 Βρτοοπιοπῦ οὗ [η6 Οτθοῖκβ, γα. 8Δη ἱπαθροπαθηῦ βδουθα ροββθββίοῃ, {Π0 

οὐθυβισηῦ οὐ 10]. νγὰβ νοϑίθα θχο  βί υ ΘΙ Υ ἴῃ {π6 ΘΟΌΠΟΙ] οἵ {πὸ 

ΑἸΩΡΒΙοὕγομΒ πα {Π6 ββοῦθα ὩΒΒΘΙΠΌ]Υ αὖ ΤΟ ]ρΠηῖ. ΟἿ, ατοίθβ Ηϊβύ. 

ατοθοο, ΤΥ. Ρ. 85. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΟΧΙΤΠΙ. 

ΤΠῸ ΑὐΠπομΐδη5 ἴδκο ΟΠ τοπθα ἕγοτη {Π6 Βωοίίδηῃ θχῖϊθ8 τ η0 Πδᾶ σοὺ μοββοδβίοη οὗἉ ἰΐ, δπᾷ 

Βανίηρ Ρ᾽δοθᾶ ἃ βϑυτίβοῃ ἴῃ 1{, τοῖα τη ΠΟΙ υγατ8 (8 1): οἱ {Ποἷτ σὰν {ΠΟῪ ὅτ δἰίδοκοα δὲ 

Οὐτόηθδ ὈΥ ἴπ6 Οτομοτηθπίδῃ ΘΧ1]68 Πα ΟἰἤοΥβ, 8Π4 ΤΩΔΠΥ 8ΓΘ 8᾽αῖ ἢ ΟΥ τηϑθ ὈΓΙΒΟΉΘΥΒ 

(8 2); ἴθ ΑΥ ΠΟ ΠἾ8η8 ουδοῦδίθ ἔῃ 6 υ Πο]ο οἵ Βωοίϊα (δ 8), οὐ ὑυαΐο τη Βοροῦίλ 5 ΓΘΟΟΥΟΣ 
τοῖν ἱπάοροπᾶβποο, δπ ἐμοῖσ οχὶϊο5 σοίαση Ποπηο (8 4). : 

1, καὶ... -ταῦτα 8 ὑΓΔΏΒΡΟΒΘα [ΟἹ καὶ μετὰ ταῦτα χρόνου ἐγγενομέ- 
νου, 80,6 ἐΐηιθ αὐέθ7' ἐΐέ86 ἐλῖηρϑ. ΤῊΘ ουθηΐβ ἤθῦθ Βρόκθῃ οὗ ἴοοκ 

Ῥίδοθ ἃ. σ. 447. ΟἸσιηρ. 88. 2. Βοιωτῶν τῶν φευγόντων ΤΘίΟΥΒ ἴ0 

{Π050 ὙΠῸ μδᾶ Ὅθοῃ ἀτίνθη ἔτοτη {Π6ῚΓ ΘΟΙΠίΓΥ, αὔθ ὑῃ6. Ὀα 16 οὗ 

(ΠΕ ορμγία. ΟἿὮὨ 1. 108. ὃ 8. Χαιρώνειαν Ὑγ88 δἰ οΥγαγ 5 οο] τ αἰοα 

[0 1Π6 νἱοίογυ ραϊηθα Ὀγ ῬἢΙΡ οἵ Μαοθάοῃ ονοῦ [Π6 Αὐπιθηΐδη [ΌΓΟΘ68. 

ἅττα ἴοΥ ἅτινα. ο 5ῃου]α Πᾶν δχρθοίθᾷ ἅττα (οἵ. Κὶ. ὃ 98), 
δηα ᾿πάορα ἴῃ ὕννο οἵ ἐπ Ῥοϑὺ ΜΒ5. 1Ὁ 18. 8ὸ τυτι θη. ὁπλίταις 18 
[16 ἀδύϊνο οὗ Δοοοιηρδηϊιηθηῦ. ὡς ἑκάστοις (80. ἐστράτευσαν). 8369 
Ν. οἡ 1. 107. ὃ ὅ. ΟΥ̓ 4180 1. 8. ὃ δ. ἐπὶ... ὄντα, ἱ. 6. ἀραϊηϑὺ ἴΠ0 ΄“ 

ῬΙδοθβ ἴἌΚθὴ Ῥοββθββϑίοῃ οὗ ὈγῚ {Π6 Βωούϊδῃ οχ ]θ8. Τολμίδου τοῦ 

Τολμαίου. Οἱ, 1. 108, ὃ ὅ. καὶ ἀνδραποδίσαντες. ΤΠΘ86. ὙΟΓΙ͂Β, 

ὃ 
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ΕἸ Ηδδοκ πᾶ Αὐπηο]ᾶ Ὀγδοκοϑῦ υγῖ τ ΒΘΙΚΟΓ ἃπᾶ Τἰπᾶοτξ, ἃγὸ οδη- 
6116 θΥ ῬΟΡΡο ἃπμᾷ 6οο]]ον, Ὀπῦ τθοοϊνϑαᾶ 85 βοπαΐπθ ὈῪ ΒΙοοιηῇ ------ 
καταστήσαντες, αὐῈ6᾽ λαυΐηῳ ἰ47 Ὁ, τολόην ἐΐθοψ παά ἴε7. 8586. Ν. οἱ 1. 
18. ὃ 6. 

ὥ. αὐτοῖς, '. 6. {86 ΑΥΠΘΠΪΔΠ8. Κορωνείᾳ. ΤΗΐ5Β Βοωούϊαη οἷἐγ 
1ὰγ 5. Ε. οἵ ΟΠθσοπθα, ἃπα αἰγθοῦΥ ἰπ {Ππ6 Πιοιηθνγαγᾷ τουΐθ οὗ {πθ 
ΑΥΠΕΠΐδη5. ἐπιτίϑενται οἵ τε... . Βοιωτῶν. “Παοίαῃ οὖ δΔαβρίο 15 

δραγιοηϊβ. ὙἹά. ΡΙαῦ. ἰπ Αρϑβ. ὃ. ΠΙ. 067. ΟΟΈΙ. Λοκροὶ Ορυπ- 
Εἰ, ἃ5 [Π6 Ξ9Π0]. τ σῃ ΠΥ ἀπαογβίδπα5 ἴύ, ἴον [Ππ656 μαα ἀουθ.1655 σθϑ]οᾶ 

ἢ {πΠ6 Βωροίίδη8, ἃ8. ὑῃ6 0 πᾶ Ὀθθη βυθἠπραίοα δὖ μ6. βᾶπηθ {{Π|6. 

ΟΥ 1. 108. ὃ 8. Εὐβοέων---ἀφυγάδες. Ῥαιβδηϊδ5 βαγβ8, ὑμαῦ ΤΟΙ 465 

Βδᾶ Ῥγϑυϊουβ)υ 1 ΑΥΠθπίδη 5θ0{1615 ἰηΐο Επθοα, αὖ τυ μῖο ἢ ἐπι ργοθᾶ- 

ΠΥ ὕΠ6586 δχ ]ο5 Ἰϑερ {ΠῚ οοτιητγ. αὐτῆς γνώμης ἦσαν, 10676 φγ ἐἢ 6 

δαηιθ ηυϊηὦ (οἵ, ἸΚ. ὃ 218. 2; 5. 8 190). γνώμης Τοίοτβ ἐο {π6 [ϑ6]ηρ οὗ 

ΒοΒΟ ΠΥ τουγαγᾶβ [μῃ6 ΑΥΠΘΗἾ8Π8. τοὺς μὲν διέφϑειραν. Απιοπρ 

{Π6 5]αῖπ σοῦ ΤΟ] 465 {π6 Ἰοδον οἵ {πΠ6 ὀχρϑαϊτοῃ, ἀπ ΟἸΪπἰα5. ἐῃ9 

Ταίμον οἵ ΑἸοϊ 8468. τοὺς δὲ ζῶντας ἔλαβον. ΤΠ6 ἀοβῖγο ἰο τθ- 

ἄθθπι {Π 656 ῬΓΊΒΟΠΟΓΒ, ΤΩΔῪ Πᾶγο Π8Δ4 βοιηθ ἱπῆπθποθ ἴῃ αἰβροβίπρ {Π|6 

ΑἸΠομΐδηβ ὅο ὙἸΠατανν ἤτοι Βοροίία, ἃ πα τπᾶῖζθ πῸ ΠαγΌ]ιοι" αὐζθιηρίβ 
ἴο Βα] σαί 1. 

8. ἐφ᾽ ᾧ. 866 Ν. οη 1. 108. ὃ 1. τοὺς ἄνδρας Τοίοτ5 ἐο {ῃ6 
ΑΘΠΙθπΐδηβ, 0 Πεα ὈΘΘη (ΆΚοη οαρύϊνθ 85 δον το αἰϑά. 

4. οἱ ἄλλοι πάντες ΤΟΐοΓΒ5 ἴο {Π6 ΤΟΟΥδη5 πα ἘΠΡδη ΘΧΙ]68. 

ΟΗΑΡΤΕΞΙΒ ΟΧΊΙΥ. 

ΤΗΘ Ἐπθαδπ8 Βαυΐπρ τουο] θᾶ, Ῥουΐο 65 ΘΟΠ]65 ΟΥ̓ΘῚ ἴο ὑπο ῖγ ἰ8]α πᾶ, το τθ ἨΘ σϑοθῖνϑβ ἱπέρὶ- 

Ἰξθποθ οὗ {16 σϑυύοὶς οὔ [68 ΜΟρΆΓΘΔΗΒ, δπ ΟΥ̓ 8Π ἱπναβίοπ υυ [ἢ τυ μἰοἢ ὑπ6 ῬΘΙΟροπ Πϑϑίδπ8 

τ γΘ {πγθαίθηΐησ Αἰίοα, Ὑγ ΠΘΓΘΊΡΟΙ ᾿6 Το ΓΠ8 τ ΗΪΒ ἈΓΠῚΥ (8 1); [Π6 ῬΘΙΟΡΟΠΠ 5188 

Τῆ8 ΚΘ 8 ἱγγαρίίοη ἱπίο Αἰἰοδ πα ἀρναβίαί (Π6 οοππίγν, θαὺ μανΐης ρΡγοσθθᾶθα 845 [ὯΤ 88 

ἘἸΘυ515 τοίαση Ποτηθιγαγᾷ (8. 2); Ῥουΐο 68. τυ τ Πΐ8. ἈΓΤῚΥ πη σοί σηβ ἴο ΕΠ οδ, νυ μΐοη ἢθ 

ΒΟΟῚ ΤΘάπ 668 ἴο Β τηϊββίοη (8 8λ. 

1, μετὰ... «᾿Αϑηναίων. ΤῊΪΒ Τ00Κ ΡΪδοθ α. ο. 446. ΟἸγτρ. 88. 8. 

διαβεβηκότος ἤδη (λΛαυΐπῳ αἰγοαψ ραθϑθα, οὐ67) Περικλέους---ἦγ- 

γέλϑη αὐτῷ (1. 6. ῬοΙΙΟ6]65). ὙΤΠ6 σϑηϊζνθ ἀθβοϊαΐο 18. ΠΘ ΓΘ θιῃρὶουϑᾶ, 

88. ὈΘΙπρ' ΤΠΟ 8. ΘΙΠΡ δύο {Ππᾶπ {Π6 ΤΠΟΓΘ π88] οοηδίγαοίίοη Περικλεῖ 

διαβεβηκότι αἰ αὐτῷ. Οἷ, Κ. ὃ 818. 2. Μέγαρα. ΟΥ̓ 1. 108. ὃ 4. 

ἀφέστηκε. ΟἷἉ, ΜΏ]]. Τ)οτίαπβ, ΠΠ. Ρ. 172, σμοτθ (815 σϑυο]ῦ 15 

δἰιγιθαίοα το {πὸ σϑύσσπ οὗ [6 ποῦ]θ8. ὑπὸ μδᾷ Ῥθθπ Ῥδηϊβῃθᾶ δηᾶ 
ΒΥ 
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{861} ἡδοβοείν οοηῇϑοδίοα, αὖ {π0 {ἰπηθ θη {Π6 ἄἀθιποογδίίο ῬΑ 
δαϊποᾶ {η6 δϑοθπάδηου δηα ουμθᾶ {Π6 8]}Π}8ποθ τυ ἢ ὑπ ΑΥΠΘπ 88. 

----- φρουροὶ ᾿Αϑηναίων. ΟἿ, 1098. ὃ 4. διεφθαρμένοι εἰσίν. ΤῊΘ 
ΑὐΠομΐδηβ Ὑγογ6 50 ΠΙΡΉΪΥ ᾿ποθηβθαᾶ δὖ {Π|8 στϑυοὶῦ δηα τηβϑββϑογο, ὑμπαῦ 

ἐΒ6 0 ϑχοϊααθα {πὸ Μθράγθδηβ ἔτοτα [86 Αἰ ρογίβ ἃπα τοδυκοίβ (οἷ. 1. 
189. ὃ 1), νυ]. οααβοα ὑΠ6π ροτθαὺ αἰβίγοϑβ, 85. {86} ΘΟΠΗὐΤΥ Ὑγᾶ5 

τηοππίϑίποιιβ 8Πη ἃ ὈΘΓΓΘΏ, ὉΠ ἱποᾶρ8}0]6 οὗ οἰ νίηρ Βαρρογῦ ἴο ἃ ἰᾶτρὸ 
Ῥορυϊαίίομῃ. ἐς Νίσαιαν. Τῃ {15 Ρ]δοθ αἰδὸ ὅμ6 Αὐμοηΐδηβ μαᾶ 
βία οπϑᾶ ἃ ραυτίβοη. ΟἿ 1. 108. ὃ 4. ἐπαγαγόμενοι, ὃψ οαἰίηρ ἐπ 
ἐο ἐπεῖν αἰά. Κορινϑίους.... «Ἐπιδαυρίους. ΤΉ 656 616 [Π6 πραιθβϑῦ 

βύαίθβ οἵ [η6 Ῥϑ]ορομπηθβίϑῃ ΘΟ ΥΔΟΥ. 

ῷ. τῆς ᾿Αττικῆς... ἐσβαλόντες, ἱπυααῖηρ Αἰξίοα α8 ζῶν αϑ Εἰδιιδίϑ 

απᾶ Τλρία. “ἼΘΙ Ῥ͵δοθ 15 ἀοβισηδίθα Ὁ τηθηϊοπίηρ Ὀο (89 
ΘΟῸΠύγΥ ἃπᾷ [Π6 ἴονγι, [Π6 ΤΌΓΙΊΘΙ 858 [Π6 ὙὙΠ0]6 Τη 80 6 Ραΐ ἴῃ [Π6 βσϑηϊ- 

γθ Δ Πα Τη80 ῬΓΘΟΘαΘ [Π6 Ἰαὐίοι." ΟΥΟΒΌΥ, ὃ 861. Βα. ΟΥ̓ Με. ὃ 821. 0. 

Τῦ γγᾶὰβ οῃ {86 ΤγΙδη ρ]αῖη ὑπαῦ {Π6. ΑΥ̓ΠΘΗΐδη8 ργοροβθα ἴο {πΠ6 1,.566- 
ἀφιηοπίδηβ ἰο σηῦ η6 Ῥουβίδηβ, ΤΏ Θη, ἀπᾶοῦ Μδγαοηΐαβ, ἔμου δᾶ 
Ῥοββοββίοη οἵ Αὐπθηβ [Π6 βϑθοοπᾷ {ἰπ|6. ΟἿ, Ἠργοᾶ. 1Χ. 7. Τιϑδᾷκθ 

(Τοροσ. Αἰμ6πη8, 11. Ρ..160) {πῖπηκΚ8 ὑπᾶὺ {Π6 516 οἵ Τῆσνϊα 18. ἱπαϊοαϊθα 
ῬΥ͂ ΒοΙη6 γοβϑίϊρϑϑ οὗ δη αγ οἢ ἃ Ποϊσῃῦ 8164 Μαρήϊα, οη {πὸ ὅ8π- 

ἀάΐζοτο οὐ ἰδιιδίγίαν, (ὐορἠδϑιιδ, οτῦ [ΠΓ66 τη1]65 δῦουθ Ἐ]Θ 18. 

Πλειστοάνακτος... .βασιλέως. ὅ66 Νι οπ 1. 107. δ 2. τὸ πλέον οὐκέτι 

προελθόντες, αἀυαποίησ πὸ ζμγέπον. Τὴ 11. 21. 8 1. 10 15 ἐς τὸ πλεῖον 
οὐκέτι προελθών, ὙΓΠΪΟΙ ΒΘΘΠῚ8 [Π6 τποῦ8 ῬΓΘθΓΘὉ]6, βίηοθ 8856. ῬΌΡΡΟ 
ΤΘΙΊΔΓΚΒ5, να]θῦ ποῤῥωτέρω ΠΟΙ μᾶλλον. ἀπεχώρησαν Ὀδίηρ ὈΓΙΡΘα, 

45 ΕἸ ααΓ ἢ Βα Ύ8, ὈΥ Ῥ ΘΓ οΪ68. 

8. ᾿Αϑηναῖοι. .. «διαβάντες, 85 Ῥ] αὔΆΓΟῊ 5808, ἢ ὅ0 58ῃ105 ἀπᾷ ὅ000 

Βορ] 68. ἄλλην, 1. 6. Οἴοῦ {Π8η {Π6 ἑονγῃ ἱπηϑϊ θα ὈγΥ μ0 Ἠθ8- 
{λθδῃ8. ὁμολογίᾳ κατεστήσαντο, ἔλεον 8οἐἐϊοα ὃψ ἐγθαΐψ, ἱ. 6. {ΠΟῪ 

δἀ]αβίοα {πὸ αἰ ΠΠ ΘΟ] 165 ΟΠ. {θγΠῚ8. οὗ τηπύμ8] Δρτθθιηθηῦ, Ἑστιαιᾶς 
ον ἔσχον. ῬΙαΐΆΓΟΙ 5808 ὑπαῦ {Π 6 σϑᾶβοῃ οὗ {15 βϑυϑυ ον τγα8, ὑπδῦ 
{π6 Ηρβίϊθδηβ μα οδρίπγοα δὴ ΑὐΠοπίδη Βῃἷρ δηᾷ ραῦ {Π6 ογϑυγ ἴο 

ἄραι. Βυῦ Ῥϑυμαρβ ἰῦ τϑϑαϊθα, ἴῃ Ῥαγὺ δὖ Ἰθαβῦ, ἔγτουη τηοίνοβ οὗ 

ῬΟ]ΙΟΥ͂, ἃ ὑνσοίο!α οὈ]θοῦ Ὀοὶπρ' μ84 ἴῃ νίθυν, νἷΖ. ἴο ἀθίθυ ὈῪ 8ῃ θχϑιη- 
ΡΪΘ οὗ οπϑ ἴονγῃ, [Π9 γοϑῦ οἵ {Π6 ἘΠθΟΔη5 ἔγομλ ΔΗΥ͂ δύξθηρὺ ἴο σαὶπ 

᾿Εμοῖν ἱπᾶοροπᾶθποο; ἃπᾷ ΒΥ Ῥ᾽ δοῖηρ οο]οηϊβίβ οὐ ὑποῖν οὐαὶ ἱπ (86 
τονσῃ βοϊθοίοα [Ὁ Ῥαπἰϑῃτηθηῦ, ἴο ΒΘΟῸΓΘ ἃ Τοοὐ Πρ ΟΝ. {Π6 Βα πᾶ ἴῃ οᾶ80 

οὗ δπούπου το ]]οη. ἘῸΓ {Π6 ἔοττα οὗ [Π6 δοουβαίγο Ἑστιαῖας, οἵ, Μύ. 

ὃ 88. Οὖ58. 1. αὐτοί, '. 6. [Ὡ6 ΑΥ̓ΠοΠΐ8Π8. 
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ΟΗΠΑΡΤΕΒ ΟΧΥ. 

ΤῊΪΓΕΥ ὙΘΑΓβ᾽ ρθᾶσθ 15 οοποϊααδᾷ Ὀούνγθοπ ἴῃ ΑἸΠοπίδη8 8π ῬΘΙΟΡΟΠΠ βἴ8η8 (8 1); 8 Ὑγαῦ 
ῬΓΟΔΚ5 ουῦ Ὀαΐνσεθη ἔμ ϑ'ϑπηΐδηβ αηᾶ ΜΙ οβίπ5, πὶ ν Βῖοἢ {Π|6 Ἰδἰίου θεῖησ υγοσβίθα ο8}} 

πΡοὸπ ἔμπα Αἰμθηΐλη5 ΤῸΓ δἰὰ (8. 2); ἴπ οδοᾶϊοποθ ἴο τ ΒΙ ἢ 64}} ἔῃ Αἰμοπίδηβ ρσγοσθθᾶ ἴο 

Ββιηοβ, θϑίβδὈ 5} ἀθιηοογδοΥ, δηα Πανὶ θη Ποβίβσθϑ 5811} δυσϑὺ (ἢ 3); βοιηθ οὗ πο 

Βδιηΐμπδ ΘΙ οπσίπο ἴο ἴΠ0 ΔΓ ΒΕΟΟΓΔΟΥ͂ ΟΓΟΒΒ ΟΥ̓́ΣΓ ἴο ἴΠ6 οοῃεϊποπέ, απᾶ μϑυῖπηδ οοποοτίοα 

ΤῆΘΑΒΌΓΟΒ τυ ἢ ὉΠ οἷν ἔγίο πᾶβ. ὁπ {88 Βα πᾷ, δπα τὶ Ῥ᾿ββαίῃ 65 ἴΠ6. ΘΌΥΘΥΠΟΙ οὗἉἨ Βδτγα]8, 

τοίαση ἰο β8Ππ|05 ὈῪ πἰσεῦ (ξ 4), ἀπ πανίπσ οὐθγοοῖηο πο ἀοιηοογδίϊοαὶ ΡῬατίυ, δηα βοΐ 

Ῥοββθββίοῃ οὗ {ποῖγ ποβίδϑσϑϑ ἴῃ ΤΟΙ] ΠΟΒ, ΟΡΘΠΙΥ τοΥο]ὐ ἔγοιῃ ἴῃ6 ΑἸΠΘηΐΔΠ8 (8 ὅ). 

1. σπονδάς. ὍΤῊΟ {ΠΊΓΕΥ ὙΘΑΓΒ᾽ ὑγῖιο6 τγ85 πηϑαθ Α. Ο. 445. τοὺς 
ξυμμάχους οὗ [Π6 Τ,Δορατ:οΙποῃἾΔ 8. ἀποδόντες, γΤεδίονἽη ἴο 1π646- 

ῬΘΠΘΠΟΘ, Οἵ ἸΠΟΓΘ ΡῬΓΟΌΔΌΪΥ, το {πΠ6 ῬΘΙοροπ πο βίαῃ ΘΟ ΘΥΔΟΥ. 

᾿Αχαΐαν. ΤΉΘΓΘ 8 Βοιη6 ἀουθὺ Ὑυμ ΘΠ {118 Τϑουβ (0 [Π8 ΘΟΠΠΙΓΥ οὗ 
Ἀομαῖα, οὐ ἴο Βοηθ ον οἵ [Π6 58Π16 ἢϑη6. (ὉΘ]16Γ δαορίβ {Π6 Ἰαίξοῦ 

οὗ {ΠἸ656 Ορ᾽ πῖομβ, οη. [6 στοιπα {πᾶὺ 10 βίδπαβ οοπηθοίθα υῖτῃ {Π6 

ΠΔΠ165 οὗ ἴον 5, πα {παὖ ΟἸΘοη οοὐ] που Πᾶν δβ θα 885 μθ 414 (Υ. 
21), ἐπαῦ {Π6 ΤιΔοραεοιηοπΐδηβ ΒΗ] σἷνγο ὉΔῸΚ το ΑΥΠ6η5 {Π6 ΘΟΠΠΙΓΥ͂ 

οὗ Αομαῖΐα, οὐϑν ὙὙ ΒΙ ἢ {Π6 Τιοραεοιηοηΐδηβ Π8α πὸ οοηίγο]. Ἠθ {πθγὸ- 

ἔοτο {π|πΠκ5 ἐπαῦ 10 νγὰβ βοὴ ἤονγῃ οἵ ὑῃο ἢ {πὸ Αἰμοπῖδηβ δα ἴα κοη 
ῬοΟββθββίοῃ, 8Π4 συ ΠΟ ἢ ὉΠΘΥῪ ΠΟῪ βιϊρυ]αίθα ἴο σῖνο Ὀ80κ. ΤηΪΒ Ορ᾽ πῖοπ 

οἵ 6σοε]. 15 οἰ ΔρργουΠηρ]ν Ὁ ῬΟρΡρο (ϑᾳρρ!. Ααπούῦ. Ρ. 1429). Μὰ]- 

16γ 15 οἰϊθα Ὀγ 06]. 88 ππαρυβίδπαϊησ ὈΥ ̓ ῦ ΒΟΙῚΘ 51η8}}] ἕουγη οἵ Μοραγᾶ. 
Βυῦ1 ἢπᾷ ποιίῃϊπρ' ἴῃ ΝΜ ἅ]16 5 Ηἰβῦ. οὔ {Π6 Τοτγίδηβ, οἡ {Π18 Ροϊπῦ, 6χ- 

οορύ ὑπ [Ὁ] ουὶπσ ποίρ (1. Ρ. 212): ““Δομδΐα 18 {ῃ6 αἰβίγσιοῦ οἡ [Π0 
ποῦ οὗ ῬϑΙΟΡΟΏΠΕβι8, τυ Βῖοἢ ᾿παθοα αἸα ποὺ Ὀοϊοηρσ ἴο Αἴμθπβ, ὑπ 

Ὑγ85 Θηπτηργϑίοα ἴῃ {Π6 ΙΞίβ οὔ [πΠ6 οοπίθπαϊηρ Ῥδγίϊθβ 88 Ὀθ]οηρίηρ ἴο 

1η6 ΑἸΠΘπΐδη βἰ46, δηα αὖ {Π15 {ἶἴπηθ ραββθα οὐϑῖῦ ἴο {πδύ οὗ [Π6 Τιδορᾶτ- 

τη Πἶ8 Π5.) ΑΥ̓ΠΟ]α β8γ5 {πᾶ {πῦρ σδῃ ὍΘ ΠῸ ΓΤ ΘΒΟΠ80]6 ἀοπθύ, {Ππαὺ 
ΤΗπον αἰᾶθ5 στοίθυθ μθγο ἰο {πΠ6 οοπηΐγυ οὗ Αομαῖα 'π Ῥϑὶορομῃθβιβ. 

ΘΌΘΗ 4150 15 ἴπ6 ορὶπίοῃ οἵ Ηδδοκ δπᾷ Β]οοϊηΐ., δηα βθοπηβ ἰο Ὀ6 [Π9 

{τ ΟΠ6. Πελοποννησίων ἀρΡ6Πη6485 Οἢ ταῦτα. 

ὥ. ἕκτῳ δὲ ἔτει οἵ {π6 {π͵ ΤΟΥ γοαγβ᾽ ἔγποθ, 1. 6. Α. ο. 440. ΟἸγτηΡ. 88. 

Βοτη6 ΟΠΓΟΠπο]ορβίβ ἣχ {η6 ἀδίθ οὗ {η6 ουθῃῦ βογθ τηθηϊοηθᾶ δὖ Α. σ. 
441. ΟἸγταρ. 84. 4, δηᾷ {ῃϊ58 οοτηραίαίϊοπ ῬΟΡΡΟ [Ὁ]]Ονγβ, συ Πο ΔΗΪΧο5 

{86 ἀαίθ Α. ο. 440 (1. 6. [π6 γϑᾶγ ξο]ουσίης ἐπ6 Το γ0 10) ἰο (π6 Ἔχρβαϊομ 

οὗ Ῥουΐο]θ5 παγγαϊθα 1π1. 110. Πριήνης, «Ογΐοηα, ἃ ἴονγῃ οὗ Ιοηΐϑ, 
ΠΘΑΓΪΥ οαϑὺ οὗ ϑ'8πιοβ Δπ4 ποί ἴδι ἔτοπι ΜΠ]ούπ5. Τὺ γᾶ ἰπ [Π6 νἱο  Ὠ1 ΕΥ̓͂ 
οἵ {86 Ῥβη-Ἰοπῖο ἰθπιρ]θ, [ῃ6 ββδογρ σἰΐθθ οὗ ὑυβῖοῃ Ὁ Δαπηϊηἰβίογοα, 
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Δα ἤθποθ δοαυϊ θα ΘΟΠΒΙ ἀ6ΓΆ 0]6 ἱτηρουίϑηοθ. 

μίων, ἐπυοϊσηορα αἀσαϊηδέ ἐδ ϑαηυΐαηϑ8. ξυνεπελαμβάνοντο, ἴοοῖ; 
»αγέ εοὐέ, ἴπ6 ΜΙΊ]οβίδη8. ἄνδρες ἰδιῶται, ργ υαΐθ »6780Ή8, 1. 6. ἴπ- 

αἰνιπ.}]5 οὗ {π6 Κ'δῃλδηβ, γΠ0 ἢδα πὸ Πδηά ἴῃ {Π6 βουθγμηηθηῦ ὑ ΠΙΟἢ 

Ὑγ88. δυϊδίοου αὔθ]. ΤῊΪΒ Ὑ}1}} δοοοπηὺ ῸΓ {πιο ὶν ̓πύυ]σιθ8. ἴῃ ἔΆγοῦ οὗ 
πὸ ΜΊΘβιαη5, ὕΠΟ86. σου ΘΓ τηθηῦ Ὑγἃ5. θη οΓ [108]. νεωτερίσαι 
βουλύμενοι τὴν πολιτείαν, τοϊδλης ἐο γϑυοζιἐϊογυΐδα ἐδι6 σουογηηιοηί, 1. 6. 
ἴο ἰηύγοάποθ ὑπθ ἀθιποουδίϊοα! ἔῸΓ ΠῚ οὔ βουθγπιιθπῦ. ΟἿ, δεμοκρατίαν 
κατέστησαν, ἴῃ ἴΠ6 ποχύ Βροίϊοη. 

8. πλεύσαντες οὖν ᾿Αϑηναῖοι ἐς Σάμον. Ῥ]αίαΤ ἢ Βα γ5. ἐπαῦ {π6 88- 
τηΐδη5, Ῥθῖηρ σΟμ Δ 464 ὈΥ ὑπ ΑΥΠΘΠΙδΔΠ5. 0 οθα56 ἵγοτη ΠΟΘΙ 165, 

το αβοα ἴο ΟΌΘΥ, ὙΥΠΘΓΘΌΡΟΙ ἃ ἀθβοθηῦ νγὰ8. τηϑἂθ ΠΡΟ {ποῖ} ἸΒ]8πᾷ ὈΥ͂ 

Ῥρϑρίοϊοβ. ΤΉΘΓΘ 18 ΠῸ πρθρᾶ οὗ αὐτὶ θαθπηρ {Π15 γᾶν ἴῃ Ῥ6 41} οἵ {Π9 

ΔΠ]οβίδηβ ἴο ἐπ ἱπῆποποθ οἵ Αϑραβῖδ, ἱπαβιηποῃ ἃ5 1 νγ88 [Π6 ῬΟ]ΙΟΥ οὗ 

ΑΥΒΘΠΒ5 ἴο 5148 τυ ἀθιηοογ οι! ρονυθυΠηΘηΐβ ἴῃ πο ῖι οοη θϑίϑ ὙυΓἢ 

ΒΘ 85 ὍΘΙ ΓΙβίοογαίϊοδ). ὁμήρους... -ἄνδρας. ΤΟ. 5808. {παᾶῦ 
οἰσἢ ἰδ]θηΐβ ὑσῸΓΘ 4180 θχϑοίθα ἔοι {π6 ϑ'ϑιηῖδη8. 

ΤῊ 5 ἸΒΙα Πα πτνᾶ8 βαδ)]θοὺ ἴο {π6 ΑΥΠΘηΐ8Π8. 
ἴπ ϑϑῖηοβ. ΟΥ̓ 8 6 ἱπῆτδ. 

4. τῶν δὲ Σαμίων, ἦσαν γάρ τινες τ--- οἱ δὲ Σάμιοι, ἦσαν γάρ τινες 
ἐκείνων, [π6 ῬυἸποῖρα] σου (Σαμίων) οὗὨ [110 τηδῖη Ῥγοροβιμΐοη Ὀοίπρ' 

δὐϊγαοίθα 8Π4 σονθυπθα ὈΥ τινὲς ἰπ 1πΠ6 ἀδροπάθηῦ οἰαθβθ. ΟἿ. Μί. 

δ 080. ; Κ. 8 824. Β. 2. ὅθ Ν. οἡ 1. 72. 81. Βϑθῃᾶοι τῶν δὲ Σα- 

μίων, ἐλ6 δαηυΐανι θαΐ68, ἸΠΆΒΤΆΠ1Ο]. 88 ὉΠΟῪ ὑγο Θ ὕΠοβ6 οἱ ἔφυγον ἐς τὴν 

ἤπειρον. ἐν τῇ πόλει οἵ {Π0 ϑ'Αῃηΐθ 8. τοῖς δυνατωτάτοις, ἷ. 6. 
{Π6 διϊδύθογαιοα) ραγίγ. ὃς εἶχε Σάρδεις τότε. ῬΙΒΒΌΓΏΠ65 15. 08]1- 

Θα βαίγαρ ὃγῃ Ὀιοα. ἐπικούρους. ΒΙοοτηῇ, [ΠϊΠ 8 ἐπαῦὺ Π 686 ὑγθῖθ 

ΤΠΘΙΌΘΠΔΙΪ68 βθηῦ ὈΥ͂ ΡΙΒΒαςΠΠο65, θαὺ ρα Ὀγ π6 βϑιηΐδη 6 Χ 1168. 

διέβησαν Τοῦ! γΒ ἴο {Π6 δι θ]θοῦ οοηΐαϊηρα ἴῃ τῶν δὲ Σαμίων. ὑπὸ 

νύκτα ἴῃ ΟΥΘΙ ἴο ΘΟΠΟΘ8] {116 Ἷ1 ΠΟΥ ΘΠ]ΘΠί8. 

ὅ. τῷ δήμῳ ἐπανέστησαν, ἔλοψ 7086 τ} ἀφαϊΐηϑέ ἐδ ἀθηιοογαξίςσαϊ 
»αγίψ. 

τῆς Σάμου, καὶ τοὺς ἀντιπράττοντας αὐτοῖς ἐξέβαλον ἐκ τῆς πόλεως. 

ἐκκλέψαντες, ὑγίπρίης αἰραμ ὃψ δγωΐαφθηι, γϑηιουΐηφ ὃψ βἐεαϊίῆ. 

τοὺς... σφίσιν, 1. 6. [86 ΠΟΘΙ 
Βανίηρ οοΙητηϑηα οὗ {πΠῸ6 σαν ίβοη. ἐπὶ... -στρατεύειν ἴῃ ΟΥ̓͂ΘΙ ἴο 
Ῥαὺ ἄονγη ἀθιποο Δ ΟΥ ἴῃ ὑπδῦ ΟΙΌΥ 4180. Βυζάντιοι. ΒγΖαπίϊαηι [6]] 

ππᾶον {Π6 ΑΥΠΘηΐαη ΘΟὨΓΓΟ], αἰζο {Π6 Τιϑοραςοιποηΐδη8. τοῦθ ΤΙ ΌΤᾺ 

{Π|6 σοτητηδηα οὗ {ΠπΠῸ 411}1ὁ5 (οἷ, 1. 96, 8 1), θὰ 5.1 νοίαϊποᾶ 15 Πουῖο 

Οπβίοιη8 ἃ Πα Ἰαννβ, Δη ἃ ΠΘποο 15. Γϑδαϊηθ85 ἴο πηϊίο ἴῃ πΠ6 Βαρροιῦ οὗ 

086 Δ’᾿βίοογαίῖοαὶ ἔουτη οἵ σου θυ πηϊοηΐ. 

κατεβόων τῶν Σα- 

ἐς Λῆμνον. 

φρουρὰν ἐγκαταλιπόντες 

ἐκράτησαν τῶν πλείστων. 1)ϊο(. ΒΔ γΥ8 ῥᾳδίως ἐκράτησαν 

ἀπέστησαν, 850. τῶν ᾿Αϑηναίων. 
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ΟΕΓΑ Ῥ Ή ΟΥῚ 

ΤῊΘ ΑἸ Πί Δ Π5 581] ἕο βδπηο5 υνἱ ἢ 60 Β}105, δἰχίθοη οὐὔὨ ὑγῃίοα Ῥοΐηρ ἀοίβο θᾶ ἔγουη ἐμ Πθθέ, 
τ [η 6. Του  ΠάΟΓ {Π6Ὺ ΟὈἰαΐπ ἃ νἱοΐουυ οὐδοῦ (Π6 ϑατηΐδη ἢθοί ΘΟΠβἰβεϊπρ οὗ ΤῸ 858108 
(δ 1); δἰξγνγαγαβ θοῖπρ' το ηἤογοθα ὈῪ 40 58}108 ἴτοῖὴ ΑΥΠ6Π8, δπὰ 26 ἕτομπη Γμ65005 δπδὰ 
ΟἸἴο5, [ΠΥ τῆλ ΚΟ 8. ἀθβοοπῦ ἸΡΟῚ ϑϑτηο5, δπα ἱπνυθβὲ {π6 οἷον τ [ἢ 4 {πὶ ρ]6 νγ8}} 8π ἃ Ὀ]οοΚ- 
δο 1ξ ὈῪ 568 (δ 2); ῬοΥΙο]68 ἰδ κΊηρ 60 5.108 Ῥγομα {ΠῸ Ὀ]οοκδάϊηρ Ηθοῖ 58118 0 {π6 Οδτίδῃ 
οὐδέ, πανΐηρ; τθοοὶ γα ἱπίθ ]ΠΠρθηοο οὗἨ Π6 ΔΡρστΌδ ἢ οἵ {Π6 Ῥμωηϊοίαη ἤδδὶ (8 8). 

1, ἐπὶ Σάμου. 8686 Ν, οπ 1. 80. ὃ 2. 
ἑοπηοϊζογίης. περιαγγέλλουσαι. Ἐρθοδῦ ἔτυχον οἰχόμεναι ἔνοΙα {ἢ 6 
ῬΙΘΟΘαἸηρ οἰδαβο. ΤῊΘ ργθβθηῦ ραγίϊοῖρ]θ ᾿πβύθδα οὐ {Π6 ζαύαγο 18 βοιηδ- 
{ἰπ|65 Ραῦ δῇθθν γ θυ }5 οἵ πιούϊομ, γμθ {Π6. δοίϊοῃ οὔ {Π6 ρδγιϊοὶρ]θ 8 
ΘΟΠ ΘΙΏΡΟΓΔΠΘΟΙΒ ὙΠ} {Πὰὺ οὗὨ {πΠ6 ἢηπῖύθ σοῦ. ΟἿ, Μί. ὃ 506. 6: 8. 
ὃ 226. ὅ. περιαγγέλλουσαι ΘΟΥΤΟΒΡΟΠΘ (0 ἐς προσκοπὴν ἴῃ {π6 ἢτγδέ 
Τ]ΘΠΊΌ ΘΙ. Περικλέους δεκάτον στρατηγοῦντος (8686 Ν. οῃ 1. 46. ὃ 9). 
Αἰπμοηρ {ἢ 056. ὑγ8 ΞΌΡΠΟΟΙ65. {Π6- ἐταρίο ρορίύ. ΟΥἍ, ΜῺ]. 110. Αμπο. 
Οτθρορ, Ρ. 888. Τραγίᾳ, Τγασία, διν 5] ΠΘ81 Τ,68005, πη ρτοῦ- 
ΔΌΪΥ 50. ΟἈ]]16α Τροιὴ παν ησ οπο6. ΔΡΟυΠαΘα ἴῃ ροδίϑ. στρατιώτιδες, 
"υἱϊέίανν ἐγ Ή ΒΟΥ 8, ΘΤΩΡΙΟΥΘα ΒΟ]ΘΙΥ ἔρον {Π6 Ῥαγροβθ οὗ δοηνθυΐηρ 
ΤΓΟΟΡΒ {ἸῸΠῚ ΟἿΘ ΡΪδοθ ἴο Δποίμου, πα ἔγοτὴ {πο ῖῦ ἱπο β]οἰΘ ΠΟΥ ΠΟΥΘΓ 
τιβθα 1η ὈΔΕ{16, Θχοθρύ ἴῃ ϑιμθυρθηοῖθβ. ΟἿ, στη 5 Τϊοῦ. ὅτ. ἀπᾷ Βοιῃ. 
Απίϊᾳ. Ρ. 878. 

2. Χίων... εἴκοσι. ὅ'66 αἱ δ᾽... βοηϑεῖν, 8 1 5ΒΈρΓΔ. τείχεσι. 
Τ τὰ αἰβροβθᾶ ἰο θχρὶδίη {Π|8, γ0γ υἰγοαϊίοτϑ, γον 8, δἰποθ ἴθ 18 ΒδΡΑΙΎῪ 
ΘΟΠΟΘΙν 8016 ὑπαῦ ὉΠπ6 ΑὐΠθηΐδηβ ὑΠγθνν ΠΡ {Π686 νγ8}15. 411 διοππᾷ {Π9 
οἰτγ, ὙγΠΘΠ. ὕνγο ὑοῦ] Πᾶν ΔηΒυ ΓΘ 3}1 [Π6 ῬΌΓΡΟΒΟΒ οὔ οἰγοιπηνα}18- 
τἴοη ἃπα οοπίγανδ)]αύϊομ. 80. 0ῃ6 5010]. Θχρ]δὶηβ τείχεσι ὈΥ τειχίσμασι. 

8. ἀπὸ τῶν ἐφορμουσῶν, ὕγοηι {1.6 δϊοοϊααίη δῳμαάγοι. ΤΠ ρϑυϊ- 

{ἶγθ σϑηϊνο ἰ8 μοῦθ ἀθῆπρα τποτο αἰβυϊ ποι] Ὁ ἀπό. ΟΥ̓ ΜΙ. 8ὶ 829. 

Οὐδ. 1. ΤῊ. ἀ86 οὗἩ {Π6 Ῥγθροβιἐϊοη 18 Πουγθυοῦ 4αϊΐθ ΤΆγΘ. ἐπὶ 

«ον «Καρίας, ἐοιοαγε8 Οἰατίητι8 απ Οαγῖα, “ ὑοντατ 48 Οδα πα. 835 {πΠ6 βροῦ 
ὙΠΘΓΘ ἢΘ ΘΒΡΘΟΐΆΠΥ οχρθοίθα ἴο [8}] ἴῃ τυῖθ [16 Θπθιηῦ ; θαὺ 8150 ἰο- 
Ὑγαγ 8 Οδγῖδ ΡΌΠΘΡΆΠ]Υ, ὈΘοϑιβθ ἢ6. οου]ᾶ πού θ6 οουίαΐϊη αὖ πγμδὺ ρᾶγ- 

ὉἸΟΌΪΑΓ ΡΙαοθ ἢ6 τηϊρῃῦ βηα {Ποη. ΑΥὙΠΟ]ά. ἐσαγγελϑέντων (80. 

τῶν πραγμάτων), Τη7ογηναὐζοη, ϑοῖγι γϑοοῖυθά. ὅ96 Ν' οἡ 1. 74. 81 (1ηϊ10.). 

Στησαγόρας. ΤῊΪΒ νγ͵ὰ8 ἃ. βδιηΐϑῃ, Ὑγ Β]0 ἢ. μοῦ αΓΠἾ5Π65 ἃ ΚΟΥ ἴῸ 
6. βθηῃηΐβποθ. ἐπὶ τὰς Φοινίσσας, 70. ἰλ6- ῬἼωηίοϊαγ 766ΐ, 1. 6. ἴο 

Ὀτὶπρ ᾿Ὁ [ο {Π6 δββίβίδποθ οὗ {πΠ6 ϑϑιηΐϑηβ. ΤῊΘ ρυθροβίζϊομ 66 46- 
ποΐθ8 ῬΡΌΓΡΟΒΘ, ἀοβίρῃ, Οἱ, ἵύ, ὃ 296. Π]. 8. ἃ. 

1 

ἐς προσκοπήν, 701: α γ76- 
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ΟΗΠΑΡΤΈῈΒ, ΟΧΥΤΙΙ. 

1 [86 ΔΌΒΘμοο οὗ {18 ραγῦ οὔ [η6 Ὀ]οοκδάϊηρ Π6οὺ, [Π6 βϑιιΐδη5 Τη8 6 8 ΒιοΟΘβΒζα] 8811, δπἃ 

Τϑιηδίη τηϑϑίθυϑ οὗ {πο ὶΓ ΟὟ 8688 [0 ΤΟ υσίθθη Δ Υ8 (8 1); Ῥαΐ ῬοΙῖο]68 σοῦ πγπίησ ἀπ 8 

ΤΥΘΒἢ τὶ ΠίΌοθτηθηῦ δυσὶν! ηρ' ἔγοσῃ ΑἸ ΘΉΒ, (ΠΥ δϑϑὶπ ΒΕ. ΠΥ 8 Ὁ οοΚαᾶθ (8 2), ἀπᾶ ἴπ ἐῃ 

πἰητἢ πο ἢ 81Θ ΤΟγΟΘα ἴο ΒΌΓΓΘΠ ΘΓ 8πΠ4 βμῖνϑ ὮΡ {μοὶγ θοῦ ἴο {μ8 Αἰμπθπίδηβ (8 8). Ἢ 

1. ἐν τούτῳ, αὐ ἐἸνὲ8 ὑΐηλιο, '. 6. ἀατίηρ [Π6 ΔΌβοποθ οἵ Ῥϑυὺῖο]65 ([. 1160. 
ὃ 8). ἔκπλουν τότα {Π 6] ρογῦ. ἀφράκτῳ τῷ στρατοπέδῳ, ἐδ 

μησιαγαφα οαπῖρ, τοῖοθυβ ὅο 0ῃ6 πϑν8] οϑὴρ ρἰ οῃθαᾶ οἡ {π 5ΒΒουβ ἴῃ 

ἔγοπῦ οἵ {Π6 Βῃ105 ὑυΠΊ ἢ Ἴγ6 ΓΘ ἀγα Ρ οἡ {Π6 Ἰαπᾷ. ΤῊΪΒ Οϑ ΠΡ Ὑγ88 
ὌΒΕΘΠΠΥ Του 1ῆ 84, θαὺ ΒΘΘΠῚ5 ΠΟΘ ἴο ἤᾶγθ θη ἰθῖῇ πηρυδγᾶραᾶ, ΤΠ 

ΘΟΠΒΘΟΌΘΠΟΘ Ὑ785, 88 ΑΥ̓ΠΟ]α Ἰ.ΒΕ1Υ Τολγ 5, ὑπαῦ θη {Π6 Ἰοοκ-οῦὺ 

ΒΠ1Ρ5 Ὑγο ΓΘ δ Κη, [Π6 ΘΠΘΙΠΥ ἰδ πα θα δπα αὐδοῖκοα [Πη6 βῃΐρ8 ἄγϑυσῃ Ρ 

οη. {86 5Πο16, τυϊμοὰῦ Ὀοΐπρ Ορροβθᾶ ὈΥ δὴΥ δῆ οἷα] ἀβἔθποο. ------ 

τάς τε προφυλακίδας ναῦς, {λ6 σιμαγα-δἠἶρ8, ἱ. 6. Ὑ455618. πιοογοᾶ αὖ 8 
αἰβίδηοοϑ ἔγοτη {Π|6 τηϑίη θοῦ, 8η 4 ΤΘΘΑῪ τηϑηπθα ἐο ΟΠ ΘΟΙς 2ΠΥ βυδᾶθῃ 

δὐύδοκ, ἀπὲ} {π6 οΟὐμοῦ β1ρ85 οουἹᾶ Ὅθ Ιδαποηθᾶ δηᾷ ρυθραγοᾶ ἴον 

δοίϊοῃ. ΑὙΠΟΙΪα σϑιηϑ ΚΒ ὑπαὺ “θη. {Π6 Ἰοοκ-ουῦῦ 5ῃ108 ὑγο ΓΘ (ΚΘ, 
{86 ΑΥΠμΘηἶδη8 μϑα πὸ οὔμοῦ γοβοῦγοο Ὀαῦ ἴο ἸΔΈ [μον 5ῃ1ρ05 ἴῃ παβίθ, 

8Π4 οπάθδνου ο τηθοῦ ποῖα Ὀθίοσο ὑπ Υ οου]ᾶ Ἰαπᾷ ; δηᾶ {Π18 Ὀθίηρ' 

ἄοπθ ἴῃ οοπἤαβίοη, δηἃ {Π6 8ῃ1ρ5 Ὀθίηρσ δα πο θα δπᾷ Ὀτγουρῃῦ ἰπίο 
ϑούϊοη ΒΟΡδΓδίρὶυ Δηα ἴῃ 51η4}1 Ῥϑγίϊθϑ, [ΠΟΥ ὙὙΘΓΘ ΒΟ ΘΟΟΒΒΙΘΙΥ οὐθῖ- 

Ῥονγογθᾶ δηᾶ ἀοίθαίοα." τῆς καϑ᾿ ἑαυτούς, ἐδαξ τοἤϊοῖ, τοαϑ Ἡδαν ἰο 
ἑλδηυ -- πο σἠϑογίπρ. ἐσεκομίσαντο καὶ ἐξεκομίσαντο, ἱ. 6. (Π6Υ Παᾷ, 

ἴῃ γϑϑρθοῦ ἴο {πϑῖν ρου, ἔθθ ἱπρτθ85 ΒΠᾺ ΘρΎΘ88. 

2. ἐλθόντος δὲ Περικλέους. Οἷ, 1. 116. ὃ 8, Θουκυδίδου. Νοῖς 

ΤΠποΥ Ἰ 465 {π6 Βἰϑίουίδη, θαὺ {Π|0 Β0η. οἵ ΜΠΊ]6βῖδβ δηα υἶναὶ οὐ Ῥϑιυῖοοβ, 
8. ναυμαχίαν μέν τινα βραχεῖαν. “ῬΟΥΔΡΒ. ὑπ ἴῃ ΜΓ Ὦ1Ο]ν Αὐαἰϑιοῦ. 

8Ρ. ῬΙαΐ. βαγ8 Ῥϑυΐο]θ5. τγὰβ ἀοίραϊοα." ΒΙοομι, ἐξεπολιορκήϑησαν, 
10670 ἑωβόη. Τῦ 185 βαϊᾷ Ὀγ Ὀιοά, {πὰῦ ῬΘΡΙΟ]65 σϑαποθα ἐ}}18. Ρ]δοθ ὈΥ 

ΤῆΘ8 8 οὗἩ Ῥαῤίονϊηρ ΓϑΙΤΩ5 ἃ ΟΠ ὙγΑΥ ΚΘ τηδο ῖπ6β, ὑγΐ οι 6 ἢνβῦ 

ἰηγθηΐθα δηα πᾶ. Τῷ 18 σΘΠΘΥΆΠΥ οοπορᾶθϑᾷ, πουγθυϑι, ὑπαῦ Ατὐίθιμομ 

οὗ ΟἸΔΖοτηθηεθ τγα8 [ῃ6 ᾿πυθηίοῦ οἵὨ ἐπθ86 ὑγαυ Κο τηϑοῃΐποθ. ΒΙοοιηῇ, 
Ὁΐη Κ5 {πὲ {Π6 ΟἸΕΥ τγα8. ἰαίκοη ΟΥ̓ ΤἈταΐηθ, ἀπ {πᾶὺ ῬΡΪο165 θα ρ] ογϑᾶ 

Ηἷβ. Ἰθίβανϑ {ἰπηθ πὶ τπαἰκίηρ ΟΧρθυ αθηΐβ ΠΡΟΠ. ΤῊ] ΑΤῪ τπϑομΐπ68, πᾶ 
{πδῦ ὑππ|5 {Π|0 βίουυ οὗ μἷβ ἱπνθηίίϊοπ οὔ {Π|656, ἃηᾷ 18 ἑακίπρ {π6 οἷἐγ ὈῪ 

ΤΏΘΒΏΒ Οὗ {ΠἸθτη, ἴΟ0 Κ 15 Υἶδβο. ------- χρήματα τὰ ἀναλωϑέντα, ἃπιοθπη ηρ, 

ΔΟΘΟΡαΪῺρ το Τοάογιβ, ὑο 200 ἰα]οηίθ. Βαὺ {μ18. οϑυϊτηαθο πηιβῦ Πανθ 

ὈΘΘῺ ΤΆΤ [00 5118], βίποθ {πὸ ργραΐου ρατὺ οἵ {Π9 {ΐπιθ, ἔμ 0 7616 δι ἢ- 
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ῬΙογβᾶ δοοογᾶϊπρ ἔο {818 δοοοππὺ οὗ ΤῆποΥ 465 ποῦ 1658 [Πδη 199 ἐτι- 
ΤΘΠΊΘΒ: 8π4 Ιβοογδίθβ (46 πύϊᾶοβὶ, Ρ. 69) ἀπά Νϑροβ (ΤΊ πη ἢ. 1) 88. 
ἐμαῦ 1200 ἐδ]θηΐβ ὑοῦ Θχρθηᾶθα οἡ {Π|5 Ὑ781. κατὰ χρόνους, αὐ 

βίἰαίοα, ἐΐηιοθ. ΤῊΘ ΡῬ]ΌΓΑΙ 15 πιβοᾶ τ τἢ οογίϑϊη αδοβίγϑοίβ Θοηβι θυ ἴῃ 

ἔμθ Ῥ]ΌΓΔΙΕΥ οὗ ἐποὶν ρατίβ. Κ'ὶ ὃ 248. 8 (8). κατὰ 8 ΒΘΙ6 πι8θᾷ ἀ15- 
ἐγ θαϊγογ. Κ. ὃ 292. Π. 8. ἃ. 

ΟἸΕΆΑΡ ΨΙΈΒ ΟἸἾἸΥΤΗΙ: 

ΤῊΘ τὶβῖ πο ῬΡΟυΤΟΣ οὗἩἨ 16 ΑἸ Ποπῖδη85 το πιδῖ ποᾷ ππομθοκϑᾶ Ὀγ ἴΠ6 1,8οΘ ἀ: ΠΟ μἾ818, ὈΘΤΕΪΥ 9Π 

δορουπέ οὗὨ πο ῖγ ΠΒΕΠΓΑΙ Β᾽ΟΤ μ 658 οὗἩ 80 01, 8π ΡΑΥΠΥ οἡ δοοοπηΐ οὗἉ {Π6ὶγ ἀοπηδβίίς α15- 

ΒΟΏΒΙΟΠΒ (88 1, 2); Αἴζου ἔπον ἀθοϊᾷθ ἐπὶ [Π6 ἐγθδίυ 18 ὈγΌ θα, [ΠΟῪ ΘΟΠΒα] {π6 ΤΠ εΙρΡΗΐς 

ΟΥ̓ΔΟΙΘ ἔγοπι τυ ὨΟἢ ΠΟΥ τϑοοῖγϑ 8 ΒΥ ΟΥΒΌΙΘ ΤΌΒΡΟΠΒ6 (8 8). 

1. ΤῊὴΘ ἐῃπγϑδᾶ οὗ {Π6 Πἰβίογυ 18 ΠΟῪ τϑϑαπηθα ἔγομ 1. 88. οὐ πολ- 

λοῖς ἔτεσιν (ὃ. ὃ 204). ΤῊ {ΠΡΟ γΘ815᾽ {το 6 τγἃ8 θη οΓΘα ὈΡΟΗ ΔΑ. Ο. 
44δ᾽; «πᾷ {Π6 αἰδραίθ θϑύνγθθῃ {π6 Οὐ πυμἶδπβ 8η6α ΟὈΓΟΥΓ Θ8ΠΒ 8ΔΓΟΒΘ 

Α.ο. 4806. Τηΐβ που] τηβκο Ὁ αὐουῦῦ ἔΌπ. γ6 815 δέξου {Πη6 τϑαποίϊοη οὗ 
ϑϑιηοβ {μαῦ {πὸ ϑνυθηΐβ (τά τε Κερκυραϊκὰ) πατταίθα ἴπ ΟΠ808. 24-δδ, 

το Κ φ]δοθ, δηα οἷἰρῃῦ γϑϑὺβ Ὀθίογο [η6 Ῥοίἀθθδη τ γ817 (0885. δ6--θ6). 

ὅσα πρόφασις. ΤῊΘ 56}0]. 5805 ὑπαῦ ΓΘίδγθμοθ 15. Πδᾶ ἴο {89 ρτο- 
[ηϊῦγ οὗ ΟΥἹοη (1. 126), δηα {π6 ὑγθάβϑοη οἵ Ῥαιβαηΐδβ (1. 128 οὗ 864.). 

2. ταῦτα... «-Ἑλληνης---ἐγένετο, διέ αἰΐ ἐΐεδ6 ἐλῖπρ8 τὐλίον, ἐπ 

νοοῖ αἱάα---ἰοοῦ ρίασο. ἐν οἷς, ἴ. 6. ἴῃ {η6 ΒΡῪ γρ6815. μά- 
λιστα. 8366 Ν. οη 1. δά. ὃ 2. ἐγκρατεστέραν κατεστήσαντο, Παΐ 68- 
ἐαδιδηφα τιοῦὸ 7 7 ηιῖγ. αὐτοὶ... . δυνάμεως, ἐλοψ ἐποηπιδοῖυο8 ἠαά 
γεαελεᾶ ἃ ᾿ΐσῆ ἀορνεθ 97 ροῖσον --- ἤαα ϑϑοοηιθ ὑθγ ροισογζῖ. ἘῸΥ [Π6 

οοηβίγιοίίοη οὗ ἐπὶ μέγα---δυνάμεως, 8600 Ν, ὁπ. ἐς τοῦτο ἀνάγκης, 1. 49. 
ξ 7. ------ αἰσθόμενοι, αἰέμοιρῆ, ἐλον ρεγοοῖυεα, (566. Ν, οα 1. 7. ὃ 1) [ῃ9 
ἴποῦθαβο οὔ ΑὐΠομΐδη ῬΟΎΤΟΓΙ. οὔτε---τε, πεηιι6---οἴ, ποί---απα. Κ΄. 

δ 8921. 2. ἃ. εἰ μὴ ἐπὶ βραχύ, ὁ:οορέ 70. α βλονγέ ἐΐηιθ, “707 8[ιογὲ 

ἀπέογυα 8.) ΒΙοουηΐ, τὸ πλέον τοῦ χρόνου... “Μαρὶβ ΤὨπογ αἰ ἀθαμ 

γἱαθίῃ τὸν πλέονα 561: πλέω τοῦ χρόνους Νοβίϊμτη ἰδιηθη ΠΟῊ {Ἀ]5.1Π|.᾽ 

Ῥορρο. Οὲ. Μύ. ὃ 442. 8. πρὸ τοῦ. 869 Ν. οη 1. 82. 8 4. ----- 
μὴ ταχεῖς (εἴ. ΜῈ. ὃ 608. ὄὅ. 6) 15 ἀρῆποα Ὀγ ἰέναι ἐς τοὺς πολέμους, ποῖ 
λαϑβέψ ἰο σο, οἷο. ὄντες [865 [ῃ6 {{πη0 οὗ ἡσύχαζον (8. ὃ 211. 1), 

δΔηἃ ΠΘΠΟΘ 15. [Ὁ] ον ὈΥ ἀναγκάζοιντο ἴῃ {πὸ ορίδίνο (5. ὃ 212. 8), 
ΠΟ ἢ ΠΘΓΘ ἀορποίοϑ ᾿ηπαθῆπηϊίθ ἔγθαπθποῦ (860 Ν,, 91. 49. ὃ 8), δῳοθρὲ 

τολόη, ἐδεν 1067} σοηιροί θα, δ πιοοοϑδίῃ. τὸ... . ἐξειργόμενοι, απά ἴῃ 
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8Οη16 ἡηιθα81})6 δοῖγ ργουθηιίοα, ὃψ τραγ8 αὐ ἀοηιθ. Ομ οὗ {π656 ἄοιηθβ- 
Οἴο τγϑῦβ νγὰβ [ῃ6. Μοββθηΐδη (1. 101--108)., δπα {π8ὺ οαΥγϊθα οα τ τ {86 

Ατοδάϊδηβ. Οἵ, ΜΉ]. Τονίϑηβ, 1. Ρ. 219. -- πρὶν δή, «ὐριεϊ αὐ Ἰοη φῆ, 

(οἸἙ Κ αμη. ὃ 1720. 2. α), 15 ὅο Ὀ6 οοπβύγιοίθα αἴθ ἡσύχαζον. .. . χρό- 
νου, {πὸ σγογᾶβ ὄντες... ἐξειργόμενοι Ὀθηρ Ρϑι θη Ηβέϊο. τῆς ξυμ- 

μαχίας ---τῶν ξυμμάχων, {Ππ6 αὐδύγϑοῦ θοϊπρ Ραΐ ΤῸ {π6 οοπογθίθ. ΟΥ̓. Μύ. 

ὃ 429. 1. αὐτῶν --- ᾿Αϑηναίων. οὐκέτι ἀνασχετὸν ἐποιοῦντο, ἔδεν 

ἐλποιιχλέ ἐξ πιο ἰοησ67 ὁπαπταϑῖο. ἐπιχειρητέα. ὙὟα 5Βῃου]α μᾶγο οχ- 
Ῥϑοΐβα {Π|0 βίηραϊατ, Ὀυὺ οἵ, Μι. ὃ 448.1, ΑἸοΓ ἐπιχειρητέα εἶναι ΒΙΡΡΙΥ͂ 
αὐτοῖς ΤΟ οΥτὶηρ ἰο {πΠ6 ΑἰΠΘηΐδηβ, ἐλαΐ ἐλομ βἠοιία, δ ἑαΐεην ἔπ απ --Ξ 

βηοιία σο ἐο τοαῦ «οὐέϊ, ἑλθηι. καὶ καϑαιρετέα ἡ ἰσχύς, απ ἐλαέ 

ἐλεῖγ" ροιρ67' τυτιϑέ ὅδ ρει ἀοιοτι. ἀραμένοις ἀρρΡΘῃ 8 οἢ αὐτοῖς ππ- 

ἀογβίοοα, ὑγΒ] ἢ ῬΓΟΠΟῸΠ ἀθρθηα5 οἢ ἐδόκει δη4 Τοίθυ8 το {πη6 1,αορᾶτ- 

ΤΟ ΠἾ8Πη8. 

ὃ. διέγνωστο (1 τηα8 ἀεοϊαφα).... σπονδάς. ΟΥ̓, 1. 87. ξξ 2, 4. -- - 

εἰ (δ6. αὐτοῖς) πολεμοῦσιν ἄμεινον ἔσται, τοΠθέ 7" ἐξ τροιιϊ δ6 707 ἐλ 

αἀναπέαγε ἐο σο ἰο τοαγῦ. ΤῊΘ ρΡδυ ΟΙΡ]Θ 15 864 88 8. Θοῃηρ]θιηθηῦ αἰ[ΘΥ 

οο αἰ ἢ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟἢ5 (ΠΊΟΒΕΥ͂ ᾿ΠΡΘΙΒΟΠΔ]), 6. σ᾿. ἐξ ἐβ 7, τιβεζ μὶ, ργοἠέα- 

ὑϊ6, φοοᾶ, οἴο., ΔΙ ΠΟυΡἢ {π6 ᾿πῆπηιθῖνο τηϊρηῦ Ὀ6. δ ρ]ουθα τυ Θαθ8] 

οοΥγθοΐηρββ. ΟἿ, Κὶ 8.810. 4.1; Μύ. 8 δδδ. Οὐ. ὃ. ἄμεινον Ἦδ5 {Π|6 ἔΌΓΟΘ 

οὐ {Ππ6 ροβί εἶν. ὅ686 Ν. οπ χείρους, 1. 95. ὃ 1. κατὰ κράτος, «εὐἱέδ, 
αἷ ἐλοὶν" ηυϊσλέ. καὶ αὐτὸς... «ἄκλητος. Ἤον ἰπ {ποῖ} Ἰπαστηθηῦ 

{πΠ6 ροᾷ {Ἐ18]164 ΗΪ5 ῬΓΟΙἾδβΘ ἈΡΡΘΔΓΒ ἴῃ 11. δ4. 

ΘΟΗΑΡΤ ΕΝ ΣΤᾺ: 

'ΤῊ6 1,Δορᾶτ:ουη "Δ 8 ΓΟΙῸ ἴο ἔπ 6 Δ556 ΠῚ] 4}1165 [6 φαδβέϊοη, νέου ἔμ ΓΘ Β}8}1 ὯΘ 85 

ἐτητηραϊίο ἀθοϊδγαίίοη οὐἁ υγὰγ δσαϊπδῦ 16 Αὐμοπίϑηβ, ἴο ἡ ΒΙΘἢ 8. Τ Δ᾽ ΟΥ ἐγ τ ρὶν ἴῃ 1ἢ 8 

Αἰττηβδίῖνο, δὕΈοσ τ ΠΟ ἐμι6 ΟΟΥ ΠΕ ἢ 8}8 δ ἀγ658 [Π0 ΔΒΒΘΙΔΌΙΪΥ ἴῃ ἴδγοσ οὗ (Π8ὺ πη ΑΒ ΌΓΘ (8 1), 

1. αὖϑις.... -παρακαλέσαντες. Οἵ 1. 87. ὃ 4. τῆς ξυμμαχίας. 
566 Ν. οπ 1. 118. ὃ 2. εἶπον ἃ ἐβούλοντο --Ξ- ϑροῖθ ἐλποὶγ ηιΐπαϑ ; 

ΠΟ ΓΆ]]γ, 8ροῖθ τολαΐ ἰλον οἤο86. οἱ πλείους, ἐλ ηναλογέψ, 18 ἴῃ ΡδΓ- 

{ἰδἰῖνο ἀρροβί τοι τυ ἢ οἵ τε ἄλλοι (866 Ν. οη 1. 89. ὃ 8). Νούϊοο {Πδὺ 

0 ἴδ βϑῦθ δοοοιῃηρδηϊθᾶ ὈΥ 8 ραγϊοῖρθ. Οὗ, Χϑη. Ουτ. 1Π1. 1. ὃ 26. 

δεησϑέντες---ὦὥὦἔστε ψηφίσασϑαι. ὅθ6 Ν. οπ 1. 84. ὃ ὃ. κατὰ 

πόλεις, οἱΐψ αὐίον εἱέψ. Ἐδίοσθποθ 8 μδᾷ οἵ οοῦγβθ ἴο {Π6 ἀθραίθβ οὔ. 
[656 οἰ 168. ------- ἰδίᾳ, αραγὸὲ 7. καὶ τότε καὶ τελευταῖοι, ἐΐι688 

αἴϑο Ἰαϑὲ αὐ ἐϊιὶ8 ἐΐηιο ἃ5 Ὀοΐοσο, ΟΥ̓. 1. 67. 8ὶ ὅ. 
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ΟΗΑΡΤΕΒΕ ΟΧΧ. ΟΧΧΤΥ. 

ΤῊΘ ογαΐίοη οἵ {πὸ ον  ΐϑηβ, τυ αΙ ἢ 15. σίνθη ἴο τι ἰῃ {π658 ομαρίουϑ, 

Β85 ἴ0 0} σΌποΡαὶ αἰνβίοηβ; 1, (Π6 7αβίϊοθ οἵ {π6 Ῥῃοροββα τγᾶν (1188. 120, 
121. 81); 2, (Π6 ῬγΟ Δ ΌΠΙΓΥ οὗ ἃ Βα οοΒϑἪ] ἰββὰ8 (οΠ 808. 121. 8. 2---199. 8.1); 
8, 15 ὉΠ ἀπ σφοπβθηΐα μη ουβη 685. Ὑγ [ἢ {Π6 ΡΡΘυ ΟῚ 8. οαβίοιηβ 8η4 ΒΔ 5 

οὗ [Π6 Ῥο]οροππθβίδηβ (παρ. 1329. ὃ5. 2-4); 4, {Π9. πϑοθββιυ οἵ Βρθθᾶγυ δηὰ 
ὙἸΘΌΤΟΙΒ δοίϊοη (οαρ8. 128, 1234). Τὰ (86 τηᾶπποῦ οἵ {Π 8 ΟὙΘοΪς ΤΠ ΟΡ ἸΟΙΔΉ8, 
δ τηδὺ 6 584 {παῦ {Ππ6 τὸ δίκαιον, τὸ δυνατόν, Δη4 τὸ συμφέρον ἃ18 ΡΙΟΥΘΩ, 
δηα {πθπ 15 δα θὰ {Π| παραινέσεις. ὙΠΟ οΓδίΐοη. ἢα8 βέιοπρ' Ῥοϊπίβ οἵ γδ- 

ΒΘΙΏ ΙΔ Π66 ἴο (Π6 Ρυθοθαϊηρ ὁπ6 Βροίκθη ὈΥΣ {μ6 ΟοΡ μ ἰδ ῃ5 (1. 68--071), Ὀεῖπν 

γϑΒβθιηθηΐ, δχοιτηρσ, [Ὁ}} οἵ ΠοβιΠΥ ἴο {π6 Αὐποπίδηβ, ἀπα Ὀγοαίίηρ [}9 

ΒΡ ΡΙῦ οὗ νγᾶν. 

ΘΟ ΑΡΤΈΙΠ ΟἿΣ. 

ΤῊΘ ΟΟΥπ Π8Π8 ργαῖβο {πὸ Τιβοθ ας: πιο Ἶ8η85 [ῸΓ ὑποὶνγ ἀοίογιηϊηδίϊοη ἰο σῸ [Ὁ τγᾶγ, απᾷ {ππ8 

δοίη 8ἃ5. ῬΘΟΘΠΊ6 (86 Τ]Ϊης βίαίθ ἰπ {Π6 ΘΟ οάθυδου (8 1): ὕΠ6 ΠΘΟΘϑβΙίυ οὗ βοΐπα ἴο ὙγὯΓ, 

ὙΥΒΙΟΉ ῬΥΘΒ565 ΠΡῸΠ πὸ τηδγϊεπηο βίαῦθβ, ὈΘΑΥ5. ΤΠ ΘΑ 018] ΌΤΟΘ ΠΡΟ {Π68 ᾿π]Δηα αἰδίσι οἵδ, 

Ῥδοδαξθ [Π6 ἱπίθγομδησα οὗ σοπηηοα 68. νΥ1}}} Βα θυ ἱπίογγαρίίοη, πα [6 τγϑν {561 1} 

ΒΟΟΠ ΤΌΔΟῊ ἴῃο56 5βίαίθϑβ (δ 2); ὙΠΘΓΘΙΌΓΘ τγ8γ οπσηΐ ἴο Ὀ6 ἀροΙαΓθα, βίποο ᾿ξ 8 [μ6 ρατύ οὗ 

Ῥγπάθηΐ τηθὴ ἴο ΤΟ ΠΊϑὶπ δὖ Ρ6866, 1Π|6 58 ὙὙΠΘὴ ὙὙΤΟΠσΘα, δη4 οὗ ὈΓΑΥ͂Θ τη6η βιτίηρ' 

ὙΤΌΠ ἴο σῸ ἴο ὙὯΓ (δ 3): ΠΟ] 6 Π06 ἱπ ΤΟΡΟΙ ἢ σ' ̓Π͵ ΤΥ Δ Πα ᾿πβΌ] 6 Π 66. ὁ ϑοοοπηΐ Οὗ 5π0- 

ΟΘΞ5 8.6 [16 ἐπ| ΤΟ (δ 4): [ὉΓ ΤΩΔΠΥ [πη σ5 στη ουΐ ΑΙ ἤθγοηΐ ἔγοση γηδῦ νγα8 θχρϑοῖ- 

δα, ᾿πα5 πη Π60}} ἃ8 {Π6 ΘΟ ἔθ πο 8Πα ΘΠΟΙΡῪ ὙΠ ὙΠ 0}} Ρ]ΔΠ5 ΓΟ ΤὈΓΠΙΘα, 8Γ6 ποῦ θα Ἀ}16 

ἴη {ποῖν Θχθοαίίοη (8 δ). 

1, οὐκ ἂν ἔτι αἰτιασαίμεσθα. ΤΠΐἷ5 ΠΟΥ Πα ἄοπμο ἴῃ {]Ποῖν" ἢγεῦ ογὰ- 

ἰἴοη (εἶ, 1. 08, οὖ 564ᾳ.). ὡς. ξυνήγαγον, αϑ ἐγ (ΞΞ 88 νγγθ που] 

ΘΘΗΒΕΓΘ ἔπθια 16) ἐλον λαΐ πιοΐ ἀφο θεά ἐλ τραν,, απ δοτιυογιοα, κι8 70)" ἐπιὲ8 

ὉΘΥΨ }Έ7,}086 (ΥἷΖ. {Πὰῦ γγ βῃου]α ἄθοαγθ ὑγγ). ΤΠ}8. ἀ86 οὗ ὡς οὐ, 

ΔΙ ΕΠ Ρ]. ππτιΒα 8], 15 ααϊΐθ παύθγα], αη ἃ ἀἰβθπουτη οι 5. {Π6 βθηΐθποθ οὗ 

8}1 αἸΠΠου]ν. χρὴ γάρ. ΤὴΘ 6]]1ρ0518. πιϑὺ θ6. Βιρρ] θα: παὰ {Π6 γῪ 
ἀπ Οὐπουνγῖβθ τγθ οου]α τἰρη!ν πᾶν Ὀ]διηθα τΠπθιη, 707. ἐξέ 8 ἐλ6 

ἀπέψ, οἷο. τὰ νέμοντας, ἐογι ποίη ἐλεῖν ργίυαΐε αὐῇαϊγ8. οτὺυ αν 

ἐφιιαϊίέμ (ΥἸἢν ὉΠο νυ Ἰπουο 5), ἱ. 6. ἴθ {η6. δατηϊηϊβίγαξίοι οὗ {ποὶν ρυῖ- 

γαΐθ δῇδίγβ, θθῖηρ Οἢ 8 648] [Ὀούϊπρ τυ οὔθ 15, ἀπ ϑΠαν ηρ {πο ὶν 

ῬΓΘ-Θ 6 Π606 ὈΥ Ῥγου ἀὴρ ἔῸ1 {Π6 ῬΌΘ]ΪΟ Ὑγθ] ἌΓ (τὰ κοινὰ προσκοπεῖν). 

-- ὥσπερ... -προτιμῶνται. ἴῃ ϑααϊτρη ἰο ἐπ ῬΆΓ8}181 βϑῃςτηθηΐ, 
συ οὴ ΑὍΓΘβοὴ ἢπαβ ἴπῃ {η9 σγογᾶβ οὗ βαγρθᾶοη (Ώσοχι. 1]. 12. 816), 

ΒΙοοιηΐ, γ ΟΡ ΔΡΕΥ οἰΐοβ θη, Απϑὸ, 1Π. 1, ὃ 87. ----- ἐν ἄλλοις, ἐπ 
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οὐδοῦ ἐδιηϑθ. ὙΠῸ 5010]. β8γ78 ἐν προεδρίᾳ καὶ τοῖς τοιούτοις. ----- ἐκ 
πάντων --- ὑπὲρ πάντας. ὅ0}0]. 

2. ἡμῶν... «αὐτούς, οι ϑ8ιιοῆ, 97 “8 αϑ ἤαυθ Παᾶ ἐπέογοοιγ86 κοὐ ἐἦ, 

(. 6. βανϑ {8 Πα τ] }) ἐὴ6 «Αἐμοηαηβ, ἤαυθ πο πθοᾶ 97 ἱπϑέγιιοίζον, 

ἔο δ ογ οἱ" φιαγὰᾷ αφαΐηδὲ ἐμόηυ. ὅσοι --- τοσοῦτοι ὅσοι. ΤῊΘ γοὺ 

ἐνηλλάγησαν [85 [ῃ6 τ144]6 5'σῃἸΠοδίϊοη. τὴν μεσόγειαν ἀρροπαᾶ5 

ΟΠ. κατῳκημένους --- κατῳκηκότας, ἔλο86 τρῦο ἐπλαδὶέ (Δἴ. ὃ 4906. 6). Ιπ 
ἐν πόρῳ κατῳκημένους {116 ΡΑΒΒΙγΘ Β' ΠΟ ΟΠ. 18 ἴο ὍΘ Τοϑαμηθ, ἐβοδ6 
τοὔο αγὸ 86ε{ἰθ ἴηι, ᾿τοῆο ἀιροῖϊδ ἦπ. τὴν μεσόγειαν 18 Ορροβοᾷ ἴο τοῖς 

κάτω, ἃ: ΤΟΙοΓΒ ὅο ὑΠ056 βίϑίοβ ἴη {Π6 ἱπίύθυϊον οὔ ῬϑΙΟρομῃθβαβ. 
μᾶλλον καὶ μή. 806. Ν. οῃ καὶ... -πλέον, 1. 74. ὃ 8. ἐν πόρῳ, τη, 

ἐλ ραϑβϑαφο-ισαν, ἱ. 6. οἢ. ὑπΠ6 568: οΘοαβύ (ἐν τῇ παράλῳ. ὅ8.6}0].) 80 τγ9 

68}1 {Π6 568, ἐλ6 λδίση τσαν οὗ οοπηποῦοθ. ΤῊΘ ΟΥδίου ἢ85 Θβρϑοΐβϑὶ γϑίοσ- 
6ης66 ἴο ΟοΥηίῃ. Οἷ 1. 1. ὃ 18. ἢν μή, αἰγυῖ688. τὴν κατακο- 
μιδήν, ἐ})6 οογυυθγήη ἀοιογν ἐο {16 86α-8 076 ἴῸὙ [Π6 ῬΌΓΡΟΒΘ οἵ θχρογίδ- 
(ἴοη. 10 18. Ορροβρᾶ ἴο ἀντίληψιν. τῶν ὡραίων, 50. τῶν καρπῶν. 

ὧν --Ξ-Ξ ἐκείνων ἅ, οἱἠ ΠΟΙ [μ6 Το]ατνο ἀθρθπαβ οη δίδωσι. τῇ 

ἠπείρῳ τοῖθ᾽!βΒ Ποῦθ ἴο ἐΐδ ἡημίαμα γο)ογ, 88 ΟΡ ΟΒΘα ἴο {πὸ τη. 110 
οοαβϑῦ, Τῇ, νου [185 8. 5111} 86 ἴῃ 1, 142, ὃ ὅ  ΤΥ΄. 102. ὃ 4. 

κακοὺς κριτάς, αν οἾ688 }ιαγγ68, ἃ5 ἃγ6 {Π056 ὙὙη0 [66] ΠῸ ῬΘΙΒΟΠΔ] Ἰηΐθ᾽- 

δῦ ἴῃ {π6 ομήθοῦ οἵ δοπβι ἀουίίοη. ὡς μὴ προσηκόντων -Ξ- ὡς ἀλλο- 

τρίων, μηδὲν εἰς τὸ συμφέρον αὐτῶν τεινόντων. ῬΟΡΡο. εἶναι. Ἔ6- 
Ῥϑαῦ χρὴ ἴτοιη ἐπ Ῥυθοθαϊηρ οοπίθχῦ. εἰ τὰ κάτω πρόοιντο, ἐγ 
ἐλον ἀοθογ (Ἰφωυό ἦν ἐ}.6 ζιυγοἢ. 11.4.61] ἀπα ϑοοῦ!) ἐΐλθ ηιαγ ξέρε 8ἐαΐθ8, 

ΒΘ ΚΟΥ το προεῖντο, ἴῃ ὙΥ ΒΊΟΝ Π6 15 [ὉΠ] θα ὈΥ Αὐπο]ά. ἂν ἴῃ 

κἂν ὈΘΙοΠρ5 ἴο προελϑεῖν. ὃ. ὃ 216. ὅ. οὐχ ἧσσον, 80. ἡμῶν. 

8. διόπερ, 10 ἢ 676 7076, 1. 6. ἱπ Θοπβοαιθποθ οὗ [ῃη6 ἀδηρον ὙΥ ΒΊΟΝ 

ἐπυθαΐθμβ ὑπθια 1Π ΘΟΙΏΊΠΊΟῺ ὙΥ1{Πι [Π9 ΤΡ 116 βύϑίθβ, αὐτοὺς ΥοῖοῚ8 

ἴο {πὸ ἰπ]απᾶ βίϑίθϑ. τὸν. ««--μεταλαμβάνειν, 0 ἑαΐθ ἦγν δφολατ,6 
τα" 70. ρέαοθ. ὙΠῸ γϑὺ ἀθρθηᾶβ οῃ μὴ ὀκνεῖν (πού ἐο ᾿οϑέξαξο). ΟἿ, 
Κ. 8 800. 1. ἃ. ἀνδρῶν---ἐστίν. ὃ. ὃ 190, εἰ μὴ ἀδικοῖντο. 

ΤῊΘ ΠΟΤ 588] ἴΌγ πὰ υγοῦ]α μπανο Ὀθοη εἰ μὴ ἀδικοῦνται. ἡσυχάζειν 
15 7η6 βαυθή]θοῦ οὗ ἐστί. ἀγαϑῶν. ΘΌΡΡΙΥ ἀνδρῶν ἃπα τορρθαῦ ἐστί. 

ἀδικουμένους βία 45. [01 ἀδικουμένων, ᾿ἰῦ Ὀοΐηρ τηϑ8. ἴο ΘΟΠΙΌΙΙΩ 

ΘΥ δα δἰ ΟὉ}]γ Ὑνἢ πὸ οπ ρα βαθ)θοῦ οὗ πολεμεῖν. Οἷ, Κ΄. ὃ 807. 
ΕΒ. 2. ἐκ μὲν εἰρήνης πολεμεῖν, ἐο Θδαολιαλθ Ῥθαθθ 7017 «ραν; Ἰἰΐογ- 
ΔΠ1γ, ἕο δγυξ6)" τρογν ἀρ} 7γοην ὦ δέαΐθ 97 Ῥρϑαᾶδθ, ἐκ Ὀθὶηρ ἤθΡΘ 804 [0 
ἄοποίο {πὸ ἱπηηηθαϊαῦθ Θομβθάποποο ΟἹ ῬΓΟοΘοαΐηρ οὗ ὁπ6 ὑπΐηρ ΓΡΌΤα 

δηοίμον, Οἵ, Κὶ. ὃ 288. 2 (2); Μύ. ὃ ὅ14. εὖ δὲ παρασχόν, ὑνέ 
407,67, τὰ ΟΡ ον ἑυιγυλέμ 2076).8, “" φινιίην ορρονϑινιηι, 68.) Μύ. ὃ ὅθ4. 8360 
Ν. οἢ παρατυχόν, 1. 76, ὃ 2, ἐκ πολέμου ὅὃ660 Ν, οἢ ἐκ μὲν εἰρή- 

νῆς ΒῈΡ18. ξυμβῆναι, ἐο τοηὶ6 [0 {6)}Ή18, ἐο ϑοοοηλθ 7) 16).18, --------ο 
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ἐπαίρεσϑαι τυ ἀδικεῖσθαι Πᾶν ὕΠ6 5816 σομβίγποίϊο 38 πολεμεῖν δη8 
ξυμβῆναι, {Π|| ϑι] θοῦ, Πονγθνοῦ, ἃ8. Ὁ ΔΡΡΘΔΙ5. ἔγουη ἡδόμενον, ὈοΪΠΡ' 

ομϑηρσοα ἴο {Π6 5 Πρτ αν, τῷ ἡσυχίῳ ἀθποίοβ {Π6 ῬΤΟΠΠΑ ΟἿ᾽ ΓΘΆΒῸΠ 
οὗ [Π6 τηθηΐα] βἰαῦθ Ὄχργθββοα ἴῃ ἡδόμενον (ψ δοῖηῳ ρίθαβοά. ὅ88 Ν. οα 
ἘΠῚ 5), Οὐ υ ϑ 985:1 6). ἀδικεῖσϑαι, ““ἷ. 6. 86 οὔοηπιαὲ ραΐξὶ. 

Ῥορρο. 
4. ὅ τε---ὀκνῶν --- ἐκεῖνος ὃς ὀκνεῖ. τάχιστ᾽ ἂν ἀφαιρεϑείη, εοὐϊὶ 

φιϊορῖψ ὃ6 ἀοργῖυοᾶ. Ἐσοτ {Π|Ὸ πι56 οἵ {πῸ ορίδίινο, β6ὸ9 Ν'. οἡ 1. 71. ὃ ὅ. 
ΤῊΘ Ρῥγούβϑίβ ᾿π8ὺ θ6 ΤὈπὺη4 ἴῃ εἰ ἡσυχάζοι. ῥᾳστώνης, “ οὐϊί, ἔπι6ν- 

ἐϊα." Ῥορρο. τὸ τερπνὸν ἄθροπαβ οἢ. ἀφαιρεϑείη, ὙΠΟ ἢ ἴῃ (Π6 

δοίϊνο νοΐοθ 8 [Ὁ] ουγθᾶ ὈΥ ὕνγο δοοιβαίϊνο (ὃ. ὃ 184. 1), Δηα ϑοπηθ- 

{ϊπη65 ὈΥ {Π6 δοοιβαίϊγο 8η4 ροϑηϊίῖνο. ὅ τε... «πλεονάζων 'π ὁο0η- 

ΒΘ]ΠΘΠ06 οὗ 15 Ορροβί(οη ἴο ὅ τε... «ὀκνῶν, ῬΟΡΡΟ ἐγδῃβίίθβ, ψιῖὶ ἔῃ 
δοῖϊο οϊιοὶ βιιοοόδ8ι, 7γοφιιογιἐζιβ εὐἰϊέι". 1δαῦ ὉΠ 6. 56η86, ταῦθα ὈΥ 

186 οοπίοχῦ (οἵ. μήτε... «ἐπαίρεσϑαι, ὃ ὃ ΒΌΡΓΔ) 858 ὙὍ7611} ἃ5 ὈΥ {Π6 δῃῖ[ἰ- 
{μ6518, ἰβ θθϑῦ ρυθβουν θα ἴῃ {Π6 γαπβίδίίοη, λ6 τολο 8 οὐδγ θανή ον αὐ- 

δοιιγιέ γ᾽ ᾿νὲ ϑιισοο88 γι 1067", ΟΥ̓ ἢ6 τοῦ }γδδιιλ68 ογν ἠϊ8 φοοί 70) ιιγ16 ὅπ, 

τα». ΤῊΪΒ5. ὑγαηϑ] Δ 10. ΠΔΓΙΠΟΉΪΖΟΒ 4150 ὙΠ) ἐπαιρόμενος, ὙΠΟ 15 

Θυ θη ΠΥ ἃ ναυϊθα στορούϊτοι οὗ {π6 ἰᾶάθα οοηῃίδίηθα ἴῃ πλεονάζων. 
Ἡδδοκ πὶ Ππουῦ Δ ΠΥ σΟΟΩ Τθάβοη οΟηβύγιοίβ πλεονάζων ὙΠ ἐν πολέμῳ. 

ἐντεσύμηται (ρΓΘϑοηῦ ἴῃ βσηϊ Ποδ]οΠ)---ἐπαιρόμενος (ΝΜ. ὃ ὅ49. 8) 
Ξ- ἐντεθύμηται ὅτι ἐπαίρεται. Κ΄. ὃ 510. 8. 4. ἃ. 

ὅ. γὰρ ἸπύΓοά 065 ἃ ΓΘΆΒΟΠ ὙὙΗΥ ΠῸ ΟΠ6 5Π00]4 ὕ6 οἰαίθᾶ Ὀγ ὑπδὲ 
ὙΠΟ ΠΊΔΥ ῬΓΌΥΘ (ἰβαβίΓΟυΒ 'η {Π0 ὁπ. ΤὴΘ βύοοθββ υ Π] ἢ δὐΐθη 8 
8 ΘΠΓΘ ΡΓΪβ6 15. ΠΟ οουἑϑίη ϑυϊάθηοθ ὑπδῦ 1Ὁ τγᾶβ. Ὑ78}} Ρ]ΔΠη64, ΠΟΙ νγαηῦ 

οὗ βιοορβϑ, ὑπαῦ {Π6. Ῥ]Δη5 ὑγογ0. ποῦ Ὑ76}] 1414, β'ποθ ὕπθ86. Ῥ]δη8 οὔΐβῃ 

816 αἰἴδοίθα Ἀν ΔΌΙΥ οὐ Οὔ 86. ὈΥ {Π6 οοπηΐοι ΟΡΘΓ Δ Ι0Π8 οἵ {Π0 

ΘΏΘΙΩΥ. ΤῸ ΓΟΙΎ, ὑπογοίοσθ, ἡ Ῥαϑὺ ΒοΟθϑϑο5. 15. ἴο Ὀ6 Ὀαογθᾶ πρ ὈΥ͂ 

8 ἴα]56 οοῃῇοπορ. κακῶς γνωσϑέντα, ὑσαϊΐῃ ρίαπηθά. ἀβουλοτέ- 

ρων. -- «κατωρϑώϑη, ἤαῦθ ψγη θα, οὐ 8ιιοο 655 7ε4 ὑψ ὑδῖη 7ογηιο ἀγαϊηϑὲ 

(ἰὔθυαγ, πιθοξϊη «οὐξ ἢ) Φηιθηιΐοβ ἡιοῦθ ἐἰϊ-ααἀοϊδοά. ἩδδοΚ, Βοίῃο, 
δηα ΟὈΘΙ]6᾽ τοίαϊη {η6 ψυ]ραῦ τοϑαϊηρ τυχόντα, Ὀυπὺ ΒΕΚΚΟΓ, ῬΟΡΡο, 
ΑΥὙΠΟΙΩ, δπμα ΒΙ]οοιηΐ, (ἢ ἢἷβ. Ἰαβῦ δα! ο0η) δαορὺ τυχόντων ἃ8 (Π6 φσθπι- 

ἴπηθ6 τϑϑαϊησ. Τὴ0 ΜΆ, δαυϊῃογιίν 15 αἰν!αθα ϑαῦλ}]ν, θαὺ (π86 50Π0]. 

Τοϑβ τυχόντα. ΥΪΠ τυχόντων 85 {Π6 τοΔαΪηρ, Ὁ ὙΥ1}} Ἠ6 ΠΘΟΟΒΒΑΓῪ ἴο 

ΒΌΡΡΙΥ ὄντων. 866 Ν, οῃ 1. 82. ὃ 8. ------ καὶ... «ἅ, απα {676 αγὸ {11} 
φῈΟ76 τοὐΐοι. ῬΘΌΡΡΙΥ ἐστὶ αἴϊοῦ πλέω. “51 ἃ αὐρϑβοῦ, οοποϊῃῃϊοῦ 
οβϑϑϑὺ ογδίϊο." Τδδοκ. ἐς τοὐναντίον---περιέστη, “ἦη) οογυἑ) αγζαηυ 

»αγέθην ὁοτυυθγϑῶ δι.) Αἱ]. οἰξοα ὈγῚ Ῥορρο. - ἐνθυμεῖται... 

ἐπεξέρχεται, 701 ἐδ6 αοἰτοϊέψ τοἱέλ, τολϊοῖ, ῥίαηβ αγὸ οαγγίθαά, ἐπιίο ὁφοιι- 
ἐΐοπ, 18 τοί ἐφιιαΐ ἐο ἐδ οοηγάφησο τοὐέϊ, τολλοῖ, ἐΐον αὐὸ 7ογηιθ( --Ξ ΚῸ} 
ἐδ οογαοηοθ ἐπι οπθ᾽8 ρίαηβ απ ἐϊιοῖν" αοὐμιαἴ φαθοι του αὐ 8 ὉΟΥῳ αἶ8-: 
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δίγυΐϊαν; Ἰἰζου ]γ, 70.) πο οη6 ρίαη «οἱ, οοηχίάοηδο ἦγ, 1:6 ἡιαη 6)" αϑ 

Μ6 ἵπι Κγαοὲ δμροοιιίοθ. ὙΠ ΔηΕΠ 6815 οὐ {Π158 αἰ ραμῦ ἀμ τηποὴ αἰβοιββοᾶ 

οἴδπβο, 1105. ον] ἀθ}Υ ἴῃ ἐνθυμεῖται τῇ πίστει ἃπἃ ἔργῳ ἐπεξέρχεται, 
Δα ποῦ 5 ΓΌΡΡΟ ἃ ηᾷ (ἀ06]161 ΒΈΡΡΟΒΘ, ἴῃ ἐνθυμεῖται ἃ πα ἔργῳ ἐπεξέρ- 

χεται, {18 γον 58. τῇ πίστει Ῥουαϊηϊηρ ἤο ὈΟΓΠ Τηθιηροῖβ8. ΤΠ ΟΥ͂ΟΥ 

οἵ {Π| ὑγου 8. ΒΑΓ] Δαιηϊ5 οὐ {1Π|18,. ΠΟΙ ἰδ ΠΥ Δύση θηῦ ἔπ} ΠἸΒΠ ΘΩ͂, ἃ8 

{ΠΟΥ ΒΌΡΡοΒβθ, ἔγοση {Π6 ΤΟ]]Ονγὶηρ οοπίοχύ, ἀλλὰ... ἐλλείπομεν, θπὺ {Π0 
ὙΘΙῪ ΘΟΠΓΓΆΤΥ. ὙΠῸ ΘΟΙΠΡΑΙΒοἢ 1165 θϑύνγθθη ῃΠ0 οοπῆδοπορ οὗ 5πι- 

Ο655 ὙΠ} τυ Πἰοἢ Ρ]ΔῊ8 816 Του Ιη64, ἀπ {ποὶν τοι] Ζαύϊοθ. ἀλλὰ... ἐλ- 

λείπομεν ἀθηούοδ [Π6 ΤΘΆΒΟη ΟἹ 5ΓΟΠΠα οὗ {Π6 αἰββι ΠΥ ἸΥ ΒΡΟΙΚθη οἵ 
γῖΖ. {πῶῦ Ῥ]ΔὴΒ δγθ ἀονιβθα ἴῃ ἃ βίδίβ οὗ βθουυν (μετ᾽ ἀσφαλείας), Ῥπὲὶ 

ἴῃ ἃ ΤηΘ 5. Γ6 [81] ἴῃ {Π 6" Θχθοῦίοη {ΠΡΟ πΡῊ {Π6 ἱπῆπθποθ οὔ ἔθαν (μετὰ 
δέους). ὁμοῖα (--- ὁμοίως) δΔη καὶ ἃτΘ το Ὀ6 ἸοϊΠ6α ἴῃ οοπβίγποίϊοη 

Ξε ραγἱέθ)" αὐ. ῬΌΡΡΟ δῃᾷ (106]. Γοδ ὁμοῖᾳ οι {π6 Δα ποῦν οὗ Π οῖβικο, 
Ῥὰῦ {Π6}6 18. ΠῸ βιιθβία τ} ΤΘΆΒΟῸη [ῸΪ {}]5. δοξάζομεν 15 ἃ γανῖοα 

τορϑιτοη οἵ ἐνθυμεῖται. μετὰ δέους βΒίδηα8 Ορροβθᾷ ἴο μετ᾽ ἀσῴφα- 

λείας, ἃηΠἃ 895. {0 Ἰαςο β᾽ θη ῆθ5 ὦ δέαΐθ Γ᾽ ϑεσιυ"λέῃ, 1 ὅτὰ ἱπο] πο 
Ὑνῖἢ ΒΙοοΙμ ἢ, ἴο ΚΘ μετὰ δέους ἴῃ {Π6 σΘΠΟΙ] 56η56 οὗ ἦη ὦ εὐξιαΐέοτι 

δαἰοιαϊθα ἰο ἐπιϑρίγ}6 {67}07.. ἐλλείπομεν, 50. ὧν ἐνεθυμούμεϑα ἔΈΘΠῚ 

[868 οοηίοχί, 

ΟῊΆΑΡΤ ΙΝ ΟΣ ΧΊ.: 

ΤΠ Οοὐ ΠΕ Π ἈΠ5 ΟΧΡΥΘΒΒ ἘΠ ΟἿ το! Π6 55 ἴο ἸΔΥ ἄστη ΓΠ ΟἷΓ ἈΥΤΏΒ, Αοτ' Παυἱπα ἀνοησοᾶ {πο ῖγ 

ΨΤΟΙ 5 (8 1); {πὸ Ῥτοβροοῖβ οἵ βιθοθδδ Οἡ {Π|6 Ρατὺ οὐ ἴΠ6 41Π198 ἃγθ ΠΪΡΉΪΥ ΘΠΘΟΙΓΑΘΊ ΠΕ 

(8 29); ἃ ΠδῪῪ ὁδη Ὀ6 ταῖϊβϑα ἔγοτη {ποτ υσῖναῖο σοϑοῦγοοϑ, πα {Ππ6 ΡῈ. ὑγοαβαγοβ ἄθροβ- 

164 δ ΤΡ ἀπᾷ ΟἹν τρία, απ [8 1 ΠῸῪ οδἢ τηδὴ ὙΠ} Βρατηθη Ὠϊγοα ἔγομη βὈτοδα αἰτοῦ 
ἴπ6 τῆδηποΥ οὗ {π6 Αἰμποπίδηβ (8 8): ῥγδοίίοο πὶ πϑα 08] ἈΠ ΆΪΓΒ ὙΥ1}} ΘΠΑΌ]6 {Πθῖὴ ἴῃ {πὴ 

ἴω τῖνδι {π6 ΑἸ ΘΠἴδη85 ἵπ {185 τοϑρϑοῖ, γ 8 1}6. ἴῃ ΠΑΓΠΤΑΙ ΘΟΌΓΑΘΘ {ΠΟΥ Ὑ}111 ἈΠ Υ ΔΎ 8. Τϑηγαὶι 

{Πογ ΒΙΡΟΥΙ ΓΒ, πα {18 ὙὙΠῚ ΘηΒαΓΘ ὕπθιη {πὸ υἱοΐουν (8 4); {Π|6Ὶ. ΤΟΒΟΙΓΟΘΒ. τητιϑὲ 0 

Ῥτγον θα Ὁ. οοπε θα 0 η8, τ Ϊοἢ ΠῸ Οη6 Ὁ} τοῦαβο ἴο ΤΌΣ 8. ἴῃ 80 δῦ 8. σϑπ186, ΘΞΡ6- 

ΟἾΔΠΠγ, γ ἤθη ἰδ ἰβ τουποτη θογοα ὑμπαΐ σΟΠ ΓΙ θα 08 ἅτ τηϑᾶθ ὈΥ 1{Π0 βίδίθβ σοηϊοαρθγαιθα 

ἢ [η6 ΑἸΠΘΗ 88 ΤῸ [Ποὶγ οὐν ἢ δβανθπιοθηΐ (δ δ), 

1. Ἡανίηρ Ἰαϊἃ ἄρον ΒΟΙη6 ΡΌΠΟΙΆΙ ῬΡΙΠΟΙΡΙΟΒ, ὙΠΟ ΒΒΟυ]α τορὰ- 

Ἰαΐα {πὸ τϑᾶγϑβ οἵ συϊθναποθβ, {πὸ ΟΣ ΠΕ Δ ἢ8. ΠΟῪ ΡΙΟΟΘΘα ἔο 5Π 0. 

{Π6 1 τ Δα] 058 το δοῦ ἴῃ ΔοοοΡἄδη06 τυ ἢ {Ππ|686 ΓΙ Πποῖρ] 68, ΤΠΘΥ ἰακθ 
ὮΡ Δ.Ὼ8 Ὀθοδιθο {ΠΟΥ Ἰᾶνο ΒΕ ΠΡΟ ᾿π]ῸνΥ (ἀδικούμενοι. ὅθο Ν' οἡ 1. 

9. ὃ 4), Ῥυῦ Πθη {ΠΡ ΓΟΠΡΒ. ἃτῸ ΔΌΪΥ ἀνοηρσθ, ΠΟΥ δ΄ τοδαν τὸ 
ΟΘᾶ80. ΠἸῸΠῚ ὙΥ8Γ, τὸν πόλεμον ἐγείρομεν, 106 Θ᾽ σα,6 γι 1667", Ἰϊζου- 
ΑἸ, 106 φωοσὶί6 ταν. 'ΤῊΘ ΘΧρΡ ββίοη 18. Ῥοθύϊοαϊ, θθῖηρ ΟΡ ΡΟΥΘ, 88 

Βοπῖθ {Π|η]ς, ἔρομὰ ΠΟΙ. 1]. 11. 219. ἐν καιρῷ, αὐ ἔλι6 Ῥ7Ὸ6) ἐΐηϊ6. 

9, ῬΟΡΡΟ ὙὙ611 τοι υῖκθ, ὑΠπαῦ υυἱΠι {Π|8. βοούϊομ ἔπ οπαρύον. μου 

μαᾶνο ΘΟΙΠΙΠΘ ΠΟΘ, βίμοο ἴπο ἢγδῦ βοοίΐοη. οοηρσϑ ἴο {Π6 ῬυΘοθα ηρ’ 
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οπαρίον, τυ μΐο. οοπῥαΐπβ ἐΠ6 τὸ δίκαιον. 83.668 ΤΌΠΊΔΡΪΚΒ. ΟἹ. [Π8 σΌΠΟΙ] 

Ῥίαῃ ἀπᾷ αἰνἰβίοπβ οὐ {πὸ ογαύίομ. κατὰ πολλά, 707 πιαγιῃ γΟα80118, ΟἿ 

φηαηῳ! ἀδοοτιγέδ. ϑοῖηθ οὗ {Ππ650 ΓΘΆβΟΠ5. 86 βρίνϑθῃη ἱπ ὑγΠδὺ [Ὸ]]Ονν8. 

-- πλήϑει.... «πολεμικῇ. ΥΥΘ ἅτ (018 ὉΥ Ατοβ] ἀδιηυ8 (1. 81. ὃ 1) 

ἐπᾶῦ {π6 ῬΘΙΟΡΟΠ ΠΘβἰδη5 το] θα προη ἐΠι658 ἐμίηρβ. προὔχοντας, δδο(τι86 

406 ὁχοοῖ, (566 Ν. οῃ 1. 9. ὃ 4), ΘοΠἤοΓτ8. ἰπ οα56 ὙΠ} ἡμᾶς. ὁμοίως 

νον εἰόντας, δοοατι80 το6 8ἤιαἴδ αἷξ αἰΐδό γϑη 6) οὐοάϊοηοθ το ογαθγ8. ΟἿ. 

1. 11. ὃ 9. ΤῊ ἐγαπβιαὐϊομβ οὐ 0}18 ῬΡᾶββαρθ 8.6 ὙΘΓΥ͂ αἴνθυβθ, 8 50Π10 

οομηπηθηΐαΐουβ Πᾶν [ακοη πὸ ποίϊοθ οὗ 10. ΤΠο ὑγϑηβίδίϊοπ ἤθτ 6 ρίνϑη 

ΒΘΟΙῚΒ. ἴο 54 5 ΕΥ̓ πΠ6 νου ΌᾺ] ἀθιηδπᾶβ, Ἀπ ΠΟ ΟΠ οί βίϊο πὶ ὑπ 

Τουῖο ἀγπιΐοβ τγα5 [Ππ6 οὈθαάϊοπο βρόκθη οὗ, 15 Κποῦτῃ ἴο 8}]. 

8. ναυτικὸν ἀορ6πα8 οἢ ἐξαρτυσόμεϑα, ἃπ4 οοηθδίϊυαΐο85. ἐπ {πἰνὰ 

στουπᾷ οὗὨ βιοοθββ δα να πορα ὈΥ ἴΠ6 5ρθϑῖκοῦ. ΤΠΘ ΟΡον 15. πρῶτον μὲν 

-ἔπειτα---τε. ἰσχύουσιν τοῖοτ5. ἴο ὑμ89 ΑΥΠΘΠΐ8Π8. 

ἄορομᾶβ. οἱ ὑπαρχούσης. ὅ. ὃ 2301. 8. Ι͂ὴ τοδροοῦ [0 {16 ΤΘΒΟΈΓΟΘΒ 

(οὐσίας) ΠδτΘ Βρόκθῃ οἱ, οἵ. 1. 80. ὃ 4, ὙΠοΡΘ ΑΤΟΒΙ ἀδιπτι8 ἀββουῖβ {Παῦ 

ὑπὸ ῬΟΙΟΡΟΠΠ βἰ 85 ὙΥΘΓῸ ΟΥ̓ΘῚ ΠΟΙ ἀοἢοϊθηῦ 1Π ὑΓΘΑΒΌΓΘ5 {Π 81) ἴῃ ΒΠ10.8. 
ἐν Δελφοῖς. ΒΙοοτηΐ, {πῖπκ8 {πᾶῦ ἴῃ Θοηβθαθπθποθ οἵ {Π0 {Π|νγ 

τ Θαγβ᾽ ὕγποο, ΠΟΙ ΡΠἱ τᾶ ἀραῖπ Ὀγοσρ ῦ πηᾶθγ {π6 1 Δορθφιποηΐδῃ ἰη- 

Παθηοθ. δάνεισμα. ΜΟΠΘΥ οου]4 Ὀ6 ῬοΡΓΟΥΘα ἔρουη ἔμ 650. βϑονροα 

ἐγθαβαγίοβ, Ὀπῦ ΟΥ̓ ἴπ οα565 οὗ γρϑπου, 8ηα οἢ οΟΠαἸἴοη οὐὨ {ΠΣ 

Ῥοΐπρ [ΑἸ ΓᾺΠ]}ν τϑραϊά. μείζονι {πὰ νγὰ8. Ρ]4. Ὀγ {π6 ΑὐΠΘηΪ8Π8. 

τοὺς ξένους---ναύβατας τΤοίογ5 πού, ἃ8 ΒΙοοΙηΠ6]4 {Πῖη 8, 0 ΒθϑιηθῈ 

Θη]ἰβίθα ἔγοπι {π6 Ἑπχίπο, ΤΉγδοθ, Αϑὶα Μίποι, ϑγυῖα, Εργρῦ, ΔΡνῖοα, 

δηα ΠΙΆΪΥ, 85 ΠῸ τηθηθοῃ ἰβ τη8 46 οἵ ἴΠ686 θΔΡ ΔΙ] η5 ἴῃ Π6 ΑἰΠθηΐδη 

Πδοί, θα ἴο {Πο86 ἄγανγη ὈΥ͂ ΒΌΡΘΙΪΟΙ ΡΔΥ ἔροτὰ {Π6 ταδὶ {Π1η6 βίϑίθϑ 

Πα Βα η 5. {6 ΠΥ ὅο {πΠ0 ΑὐΠθηΐδῃβ. γὰρ ᾿ΠἸῊΡ]165 δὴ 6]]]Ρ515: 
δηα {Π|5 15 ργϑοίϊοϑΌ]θ, 70. ἐλ6 Αἰπογηΐαγν (Πᾶν 81) 707.668 αΥΘ 1167 677 

γαΐλον ἐλαην παΐῖυδ. ἡ δὲ... πάϑοι, διιέ οτἱν8 «τοοια ὃ6 8ιιδ}οο ἔπι ὦ 
1688 ἀοσγο6 ἰο ἐΠιΐ8, ᾿. ὁ. ἴῃ 8 ῬΟΙΟΡΟΠΠ ϑίδπ8 Παυϊηρ' ΘΟΙΏΡΘΙΘΕΪΥ ΘΙΥ ἴον 

ΤΟΙ ΟΘΠΆΓἾ65 ἴῃ {ΠΟ ῚΓ ΒΟΥ 66, σγου]α Ὅ6 1655 1180]6 το {Π6. τη ]βο ]θῖβ στθ- 

Βα] τσ ἔροτα ὉΠ6. ΘΙΏΡΙΟΥ Πιθηῦ ΟΥὨ 5ΒΌΟΗ ΌΓΟΘΒ, 580) ἃ8. ἀοίθοϊομ 'π ἐῃ9 

ἐϊπηθ οὗ ὈαίΈ]6, ὑπθδομθγοιβ ᾿π ΘΓ ΟΟ 56 ὙΠ [Π6 ΘΠΟΙΠΥ͂, 8η4 ἀοβουίοη. 

ἰο [π6 Ππἰσμοϑῦ Ὀϊάου. Τ}}8 ἀρρθαῦβ ἤρου {Π|6 ποχῦ βϑηΐοποθ, γΠ 618 ἵύ 

5. βα 14, ταῦ {πΠ6 ῬοΙοροηποβίδη βίγθησίῃ οοηβίβίθα ἴῃ 2967 80η8 (τοῖς 

σώμασι) ταῦμον ὑπᾶπ ἴπ πιοπομ (τοῖς χρήμασι), '. 6. ἴῃ παύϊνο ὑΓΟῸΡ5 

ταῖμου {π8ὰ ἰπ {Π6 γα ἢ Ἰυ μϊοὴ σου] Θπ80]6 ὑμο1 ὕο ΘΙΠΡΙΟΥ͂ ΟΡ ΟΙΡῈ 

ΤΩΘΙΟΘΠΔ.685. δύναμις 8 ἴο Ὀ6 ΒΡ] 16 ἃ 1} ἡμέτερα. 

4. Ἡανΐπρ ὑππ8 ΒΟΥ. ΠΟῪ ἃ ΠΆΡΑ] ἴΌγοο οου]ὰ Ὅ6. ογθαϊθα, [Π6 

ΒΡΘΆ ΚΟΥ Ῥγοοθϑᾶϑ ἴο 5Βῃ0Ὺ {π6 οοιηραγαίίνο οἴδοῦ οἢ {Π|0 Ῥαυϊοβ οὗ {Π6 

1058 οἵ θηραρϑιηθηῦ. μιᾷ. -- «ἁλίσκονται, ἔπι ὦ δίγία υἱοίογῃ σαϊπο 

Οὐδ ἐΐθην ὧν 8θ, {πον πιοδὲ ζἰβοῖμ εοὐϊέ ὅθ Ἄσοπφιιθγ θῶ, ἱ. 6. ἀΠ80]9. ἴο 

ἑκάστοις 
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ῬΓοβθοῦίθ {ἢ ὙΥ8Ὶ ΔΗΥ͂ Γαγίμου, ΤῊΘ 5010]. ἀββίβηβ 85 [ῃὴ6 τ αθοη ζῸν 
{Π|8, {παῦ [6 ΑΥΠΘηΐαπ5 Πα πὸ Ἰαπα ἴΌγοθ5 δἀθαπαΐο ἴο ΤΟραὶν ἃ. ἄθίθαϊ 
ὈΥ 588, ὙγἘ16 {Π6 ῬΘΙΟΡΟΠΠΘβδῃ [ΌΓΟΘΒ, 1 ΘΟΠμα] πο ἴῃ ἃ παγαὶ 6η- 
Βαρσοιηθηΐ, Ὑγ6Γ6 5011] βύ"οηρ Οἢ ἰαπᾷ. ἁλίσκονται 15 6 ἔον {π6 ζαξαγθ 
ἴο ἀοβίρῃαΐθ οου δι ΠΟΥ οὗ θνθηῦ. 5. 8 211. Ν. 4; Κὶ 8 265. Β. 4. ------ 
ἀντίσχοιεν, ϑἠμοιιίώ ἰλομ ἠοίὠ οι ασαϊηϑέ τι8, ἱ. 6. ὍΘ ΔΌ]6 ἔο ΟΆΓΓΥ ΟΠ 
Π6 Ὑγᾶν αἴλον ἃ ἀθἴθαί. ΤΠΘΓΘ 18. ΒΌΘΩ ἃ πηι κο Δη ΙΓ 65ἷ8, ἐπαῦ 1 ἃπὰ 
Δἰπηοβῦ ᾿πο]]ηθα [0 ΓοραΓα ἀντίσχοιεν, ἃ5. ΘΕΡΗ ΘΙ ἰβὑ ΟΆΠ 564 τον «λοι 
ἐμόν ἀφγθαΐ ει86. ΤῊ5 ὑγου]α ρῖνο τποῦθ Ροϊηῦ ἃπ ΘΠΘΡΡῪ ἴο {π6 ἀγρτι- 
τηθηῦ. Νούίοο ὑπαῦ {π0 ἱπαϊοδέϊνο ἴῃ 1π6 δροᾶοβὶβ (μελετήσομεν) [0]- 
ἸονΒ. εἰ ὙΥ]Π {Π6 ορίδεϊνο ἴῃ [Π6 ῥγοίαβῖβι Ἐπ ρΠδβῖβ 15 ἐΠουΘΌν ρίνθη 
ἴο {π6 σουἑαϊ ΠΥ ἀοβίσπαίθα ἱπ 1Π6 Δροδοβίβ. Οὗ Κ. ὃ 839. 8. Ὁ; 5. 
δ 21ὅ. 1. μελετήσομεν. .. «ναυτικά. ὙΤΠοΙΡ ΔΌΪΠΟΥ ἴο Ῥγοϊοηρ [6 
Ὑγ8 1, ἡγοῦ ]α οἶγο {πη ἴο {πΠ6 ῬοΙΟροπποβϑίδηβ ἰο δἰίαΐῃ ὈΥ Ργδοίϊοθ ἃ 
5Κ111 Ἰὼ πϑαῦῖοα} Δ αϊν8. Θαπ8} το ταῦ οὗἩ 1Π6 ΑἸΠοηΐδηβ, “Ἦοο ἴρβο 
ΔΡΘΌΙΩΘΗΐΟ ἀθίθυ "ΓΘ 51108. ἃ Ὁ6110 βύπααϊυ Αὐομἰἀδιηπβ, 1. 80, ὃ 4, οὐ 
ΒΡΟπὶ ΟΟΥ ΠΕ ἰου τι Ὑ8Ώ 8 ΠῚ 6586 ἈΡΡ ΪΌ ῬΘυΊ6165, 1. 149. δξ θ-8,» Ῥορρο. 

ὅταν... «καταστήσωμεν, 10}16}, 106 ἤαυθ αἰξαΐηφα ἐο ογιιαῖ 51:11 (ΥἸτα 
ὕΠ6 ΘΠΘΙΏΥ); 1ἰΓΘ Ά}]γ, τρλθη 106 ϑηαϊζ αν ρίασοα οἱ" 5111 οη αν 
ἐεητιαϊεέψ. εὐψυχίᾳ. “πῃ ΘΥΘΓΥ δοίϊοη 'π {Π6 ρθη ἢ6]4, πρ ἰο {Π6 
ῬαδΕ]9 οὗ Τιοποῖνα, ϑραγία ἢϑα ΠΘΔΙΥ ἃ. ΘοΡ δἰ ΠΟΥ οὗἩ βιροθββ, βίποθ ἐπ 
ΘΟΠΒΟΪΟΊΒΠΘ8Β Οὗ 511} ἴπ {Π6 τιϑθὸ οὗἨ δΥ1η5 νγὰβ τἀἀθα ἔο {Π6 παίϊοπαὶ 
ἔθοηρ οὗ [Π6 1)οῦῖο τδοο, ἘΠδῦ Ὑἱοίουυ Οὐ {Π6 ΙΟΠΐδ 5 τγαβ ποῦ ἃ πηαῦ- 
ἴθ οὗ ἀουθι." ΜΈ]]. Τλογίδηβ, 11. Ρ. 200. ΤῊΘ σϑιμδικθ οὔ ΜΏΠοΓ, 
ἸονγΘυ οι", Τητιβῦ ΤθοοῖνΘ ΒΟΠ16 θδὑθπηθηὐ ἔγοιἢ 1ιἷ8 Θυ ἀπ ραγ ΠΥ ἴο 
{89 Του Δ Ή8. ἀγαϑὸν ΤΟΙΟΙΒ [0 τῇ εὐψυχίᾳ Θῃρ]ογοα πῃ ἐπ 56 η580 
οἵ {Π| δρβίγδοῦ (βθθ Ν. οἡ 1. 68. ὃ 1), δηἃ ῬΓΟΡΟΓΥ ὕπ6 ἀπίοοοᾶρηξ οὗ 
ὅ, ἀηαἃ {Π6 Βιθ)θοῦ οἵ γένοιτο (Θ60. Ν' οπ 1. 88. ὃ 9). ΤῊΘ ΡῬγοίαβίβ 
οὗ γένοιτο (500 Ν. οη 1. Τ1. ὃ ὅ) 1108. 'π διδαχῇ, ὃψ ἐθαοϊιέης τε: ουθη ἰῇ 
ἐλον αὐ 6 ἀηδέγιιοΐοα, ΕῸΓ ἐπ οοηθύτιοιοη οὗ ὃ (-Ξ ἐκεῖνο ὃ)--- 
προὔχουσι, οἵ. 5. ὃ 182; δὲ ἡμῖν, οἵ, 5. ὃ 206. 4. 

ὅ. ἐς αὐτά, 70. ἐλι86 »ι7ρο868, 1. 6. ἴον. θαπῖρρίηρ ἃ ἢθοί, Μἰγίηρ 
ΧΠΘΓΟΘΠΔΓΙΘ85, οἷο. οἴσομεν. Οἷ οὔτε... φέρομεν αὖ [6 οἷοβα. οἵ 
[Π6 ΒΡΘΘΟΙ οὗ Ασομ] δηλ (1. 80, δ 4), ἀπ 4180. {π6 δβϑουίίοη οὐ Ῥοιυϊ- 
1608 καὶ οὔτε. .. «αὐτοῖς, 1. 141. ὃ 8. ἢ, οἰλμογιοΐδ6. ἐκείνων ΥΘΓΘΥ 8 
ἴο {ῃ0 ΑΒ ΘΠΐΔΠ8. ἐπὶ... «αὐτῶν, ἐο ργοηιοίθ ἐλι617" οἵογν βοργυϊξιιαο 
Ξε ἐο γυού ἐλιεῖν" οἵρηὶ ὁμαΐηβ. ὅθ Ν' οἡ 1. 116. ὃ 8 (6η4). --τττ--- φέροντες 
οὐκ ἀπεροῦσιν, (0 γιοΐ γογι86 ἰο οοηἰγίδιιίο. 8., ὃ 596. 8. -τιττ ΟΥὗὁἨ [6 
ῬΓΟΡΟΒΙΠΙΟΠΒ εἰ οἱ μὲν---ἡμεῖς δ᾽, {Π|6 Ἰα 61 ΟἿ]Κ 15 ἕο θ6 (Κϑὴ τ 11]} δεινὸν 
ἂν εἴη, βῖποθ 1ῦ γγὰ8 πού {Π6 οοπερι θυξίοη οὐ {π6 ΑἸΒοπίδῃ οοηϊοαογαΐοβ 
ὙΠ ΪΟἢ. νυν 8 δεινόν, Ὀὰὺ {Π|6 ΓΘ 58] οὐ [Π0 ῬΘΙοροπηοβίδηϑ ἴὸ ἀο {Π|0 βδιηθ 
ἴον ἃ ΠΟΌ]ΟΙ Ρατροβο. Οἱ, Βαῦ, 8149. ». 446: Μι. κὶ 029. 4. τιμωρού- 
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μενοι ὉΥ δἰἐγϑοίϊΐοῃ τυ ἡμεῖς 5 Ραῦ [ὉΓ τιμωρουμένους. ΤῊΘ 5810 18 
{τπιθ οἵ αὐτοί. καὶ... «πάσχειν, απᾶ, ἔν, ογ67 ἐλαΐ 106 πιαν ποΐ, ὃψ 
δοῖη ἀεορνυεφα 47 ἐδ τϑνῃ Ῥγορονέψ (αὐτὰ) ὃψ ἐλθηι, 5117 17 ὃψ ̓ ιθανϑ ο΄ 
ἐξ, ἴ. 6. [παὖ ΟἿ Ῥοββθββίοηβ Ὀρὶηρ υγοβίθα Τγο τ. π8 ὈΥ [86 ΘΠΘΙΆΥ, ΤΗΘΥ͂ 

ποῦ ὈθοοΙηθ {Ππ6 Τη68Πη5 ἃπᾷ ἱπβίγαιποηρ οὗ οὔσ ταΐϊπ, Αὐτοῦ τοροαίοᾷ 

χϑτηϊπδίϊοηβ οὗ 1Π15 ραβϑᾶρο,  8η1 ααϊίο βαὐύβῆρα ἐπδὺ {Πὶ8 15. 1Π6 ἔγτιθ 
πιο ηΐησ. ΑΥΠΟΙΑ ὑγδηβαἴθβ αὐτοῖς τούτοις κακῶς πάσχειν, ἴο 81} 8} ὅτι 

(παέ ραγέ ἔπ, τολοἦ, ἐδ6 αν ὸ ἐἦι6 ηιοϑέ 8ογιϑὲξῖυθ, παηιοῖψ, ἴγι οὐμ" φγοροῦῳ. 

Βαὺ {Ππ|8 5θοὴβ [0 τὴδ ἴο ὍΘ 1658 ΤΌ ]6, 85. Ὑ768}} ἃ5 1655 ΠΡΟ ΠἾΟΤΒ 

σὙἸ ἢ [6 Βοορο οὗ {Π6 ἀυραιηθηῦ. ΤῊ 8111685 οἵ {ῃ6 ΑΥὐΠομΐδΠ5 ἃΓ6 βαϊα 
ἴῃ {π6 φῬγϑυίοτιιβ οοπίοχῦ, ἴο Ὀ6 ζουυγαγαὰ 'ἰπ τπακίηρ Θομ θα 105 ον θ ἢ. 

ἐπὶ δουλείᾳ τῇ αὐτῶν. ΝΟΥ [Π6 ΟΥ̓ΔΐΟΤ Βα γβ, ἐΠδὺ 10 σου] 6 δεινόν, 

1 τη6 Ῥο]οροηποβίδη8 5Που]α ουπᾶσθ ἔο σοπίυθαΐθ 'ἴπ οτο" ἴο βᾶνθ 

ἘπΠθιηβοῖν 5. ἔγουη βου πρ---ποῦ {Π6 Ἰο85 οὗἨἉ Ῥγορουΐν (ὉΥ {μθη {86 

ΔΕ ΠΘϑἰβ σοῦ θ6. ἀοβίγου 6 4)---θαῦ [Π6. βᾶπὴθ οαἰαβί ΟΡ 6 ΤῸΓ ὙΠΟ] 

{186 ΑἸΠοπΐδη 411165 ὑγοτα βαϊα [0 Ὀ6 ἸΔθουϊησ, γ]Ζ. δἰαυθῦ,, ἃ Πα πΥ ΒΙΟἢ 
σοῦ θ6 οἴβοίθα Ὀγ ἔπ τηθϑηϑ τν ΒΙΟἢ {Π6 Ῥοββοββίοη οὗ {Π6ὶ} ργορουῦν, 

υυτοϑίοα {το ΠπῚ ἢ 61} ἴῃ Ὑγ81, χοῦ] σἷνο {Π6 1 ν]οίογίοιιβ Θημοιηγ. ἐπὶ 

τῷ μή, που ϑίοτγο, ὈΘ]ΟηρΒ ἴο πάσχειν, ἃπα ὑπ᾽ ἐκεῖνων αὐτὰ ἀφαιρεϑέν- 
τες 15 ἃ Ῥαγ 1ΟἾΡ18] οἰαθβ ἀθποίϊηρσ [Π6 Τηθ8ῃ8 (566 Ν, οη 1. 9. ὃ 1). 

ΘΕΆ  Βὲ ΘΧΟΧΤΤ: 

ΤῊΘ οΥ̓ΑΙΟΥ ΡΓοσοΘαβ [0 ΒΠΟΥ ΟἴΠΟΓ ὙγΑΥ8 ΟὗἩ Δη που ῖηδ Ἀπ τοάποῖπο {Π6 ΡΟΤΟΥ ΟΥὗὨ [ἢ ΘΠΟΙΊΥ, 

ἴο νυ ἢ 1} 6 Βα σσοβίθα ΤΠΔ ΠΥ ΘΧΡΘαϊθηΐβ ἴπ ἔπ Ῥσοβθοῦίίοῃ οὐὗἅἁὨ [Π6 ὑγασ (8 1); 1 {π6 

ΘΟΠΙΤΟΥΘΓΒΥ Ὑγ858 Ὀθίνγθοπ ΘΟ ΌΔΠΥ τηβίοΠ θα βίαίοβ δοοτί τογτ του] 11 π|1ξ8, ἐμδὲ τγοσο ἰο Ὀ6 

Ῥοτγπθ, Ὀπὺ {Π6 ΑἸΠΘΠἾ Δ Π8 ὙΓΟΓΘ ἃ πηδίο}} [ῸΓ {Π6 τ πηϊρα ΤΌΓΟΟ5, ἈΠ ἃ 11Π]655 [ΠΘΥ τυϊδμρᾶ ἴο 

ὈΘΟΟΠῚΘ 5] Υ68, ΠΟΥ Πητιϑῦ Θησ,66 ἴπ {Π|6 ὙΓΔΤ ὙΠ 4811 {Π|οἷ Γ᾽ βίσοηρίῃ (8. 2); {πῦ 850 ΤΠΔΠΥ͂ 

βίαδϊθβ Βῃου ἃ 6 ΟρΡΡΓθββθᾶ ὈΥ ΟΠ6. τγῶϑ ΒίσΠΠν αἰβστϑοοία!, βίποθ ουϊάθηοθ τγα8. ἔπ πι8 

ΤᾺΓηβη θα {πᾶ [ΠΥ Βα ογοᾶ ἀοβουνυθαᾶϊν, οὐ (Π80 {πο ῖτ βρ γι  τναὰθ ἀθσθπογαίοα ὕγοτη ἐπαὲ οὗ 

ὑποῖγ δῃσθβίογβ, γῆ 0 ραν ΠΡ τίν ἰο ἄτθθοο (8 8); 580}: οοπαποΐ ἴῃ βου πο ἃ β' Πα] βίαίο 

ἴο ΡΥ {π6 ὑγταπῦ Δπιοπρ ἔΠΟΤη, τγ88 ΤΟΙ ἜΓΑΌΪ6 ἰ0 βίπρι αἰ ἐγ, οονγαγᾶϊθθ, οσ ἐπα ΒΌΤο πο, 
ἴδμιγθ6 τηοϑὲ βοσῃΐοῖοιϑ 18 }{5 (8 4). 

1. ἄλλαι {πῃ {Π6 στ αν 8 πβῦ τπθης]οπϑᾷ. ὁδοί, τοαγ.8, ο:}εαϊοηΐϑ. 

πολέμου -ΞΞ 70} σαΥ̓Υψἕη οτι τδα}.. ἀπόστασις 1β8 ἴῃ Δρροβί(Ιοη 

ὙΠ ὁδοί, Δη 15 ἴο Ὅ6 [Δ Κθὴ δοίϊ νου -- τὸ ἀφιστάναι, ἐλ οχοϊξζη ἴο 

γουοῖϊέ, Τὴ τοϑρροῦ ο ἐπ ἔα β᾽ ΟΠ γ οὐ οαπβίηρ {πΠ6 ΑΥὐΠοπδη 8411165 ἰο 

ΤοΥΟΙῦ, Ασομ ἀδπηαβ ὑποῦρηῦ οὐπουσῖβο, ΟἿ 1. 81. 8 8. οὖσα, κοὐϊοῇ, 
8. 866 Ν, οπ 1. 8. ὃ 1. ------ ἰσχύουσι τοίογβ ἰο {πΠ6 ΑἸΠΟΠΐΔη8, ------ 

ἐπιτειχισμὸς τῇ χώρᾳ. ὅϑοιηθ {πϊηκ τΠαὖ {Π15 18 ρα ἱπίο {Π6 τπουὰίῃ οὗ 

{86 ΟοΥἰπίΐϑη οταῖον. ὈΥῪ {Π6 ἰδίου, βίποθ ΑἸοΙ θ᾽ 4085 βυσροβίρα 10 

ἴο {80 1,Δορατηποπίδηβ γΠ6η μ6 γουο] θα ἔγομι Ηἷβ οΘοπηίσγ. Βαῦ ἐπ 



802 ΝΟΤΈΕΒ. [Βοοκ 1. 

ἀοοϊαταἰίοη οἵ Τππον 1865 (1. 239. ὃ 1) Του] 45 ΔῊΥ 5110}} ΞΘ ρροβί ἐἴοῃ, ἀπὰ 
ἔπ οτο 18 πού! Πρ υγυομο Ἢ] ὉΠαῦ ΤΠ Βαροοβίϊοῃ Βμου α πᾶν ὈΘΘὴ τηδᾶο, 
δηα γοῦ ον ]οοκοᾶ, πη] Ῥγοροβθα ἴῃ ἃ βαθβθαμθηῦ βίαρο οὔ [}16 νγϑν" 

{το πὶ ἀποίπου βοῦτοο. ΕῸΓ [η6 ΘΟΠΒΓΠΟΌΟη οὗ τῇ χώρᾳ (οἵ [6 ΑΥΠο- 

πἶ85), οἵ, ΜῸ, ὃ 590. ἄλλα... -προΐδοι, ατ πιατῃ οιον" ἀθοΐοο8 διιοῖ, 
αϑ 9716 δσαπγιοί ποῖρ 7Ό76866. ἐπὶ ῥητοῖς, ὁογν 86έ ἐ67Ή18, 7 :οὦ. Ῥίαη8. 
αὐτὸς... -παρατυγχάνον, διε {18 7 ἐξδε{ 7 οογυιξα 8. φιαημ ἐλέπϑ ἐο διεὶή 

ἐδ ὁηιογ θη οΥ, ἴ. 6. ἴῃ [Π6 ῬΤΟΟΘΘΒΒ ΟὗὨἨ ὙΥ81 ΤΉΒΗΥ ΓΠϊη 5 Ὑ7}}} Ὀ6 βιισσοβίθα 

ῬΥ {πὸ οοοαβίοη, ὙΠΟ. οδηποῦ ῬΟΞΒΙΌΙΥ Ὀ6 ΤΌΤ ΚΠΟν ἢ ΟΥ Ῥγθάοίου- 

Τηϊηοᾶ, πρὸς ἀδποίοβ ἢΐπθ55. Οἱ ΘΟμ ουτηϊΐγ. Κὶ. ὃ 298. 1Π]. 8. Ὁ. ------ 

ἐν ᾧ --Ξ- διὸ (εσλ ον 076). ὅομο]. Ὑπθ Ἰῃθογργθίδίϊομ οὔ ΤΠΙΆΔΟΚ 15 ρυοίον- 

ΔΌ]Ο, ψιώ ἐπι 76, πιπιίον' αἴόβοη, {Πηιϑέαηπα θη, ἦγ ἐλι686 οὐ) οτιηηϑέατιοο8. 
εὐοργήτως, ᾿ἰζοΓΆ]1γ, ὅσ σοοὰ ἐφηιρον. ΠΟΥΘ ἃ5 ὁρροβρὰ ἴο ὀργισϑείς, 
εδοοίϊῃ, εστές, ἀοἰϑογαΐο τοβοζιέϊου. ὙΠῸ Βροα ΚΟΥ ἰαΚο8 βυθαῦ Ῥαῖη5 ἴο 

ἀγοῖϊα ὑπο ἱπιρτπίαίίοι οἵ αὐίουῖπρ {Ππ656 νϑῃοιηθηῦ ΔΡΡΘΆ]5 ΤῸ ἱπτητηθα!- 

αἴο νγὰγ, ἴῃ ἃ βίαϊθ οὗ πηᾶπο ϑχοϊϊομπθηῦ. Ηθ {Π Γ ΘΟ ἀ]Β0] 8115. [6 ΓΘ, 

ἃ5 ἴπ Π6 ΤουποΓ Ῥαγὺ οἵ Ὠ15 ογαϊίοη (1. 120, ξδ 4, δ). ΛΓΠαὖ ἢ6 δοῖβ πη 6 Ὁ 

{86 ἱπῆπποποθ οὗ ρϑββίομ. περὶ αὐτὸν ὈΘΙΟΠΡΒ ἴο ὀργισϑείς, ἃπα {1Π|π8 
ἘΠ. ΘΧΡΓΘΘΒΙΟΩ. ΤΌΒΡΟΠΒ. ἴο εὐοργήτως αὐτῷ προσομιλήσας. 

ἐλάσσω --- μᾶλλον. ΒΙοουηῇ, οοπβίγαοίβ περὶ αὐτὸν ὙΠ πταίει, ἀηᾶ 

ψ ἢ ΒΟΚΚοι (84 φα]{.) οαἸ5 αὑτόν. 
2, ἡμῶν ἑκάστοις, 1. 6. ἴο ᾿πΠα! γΥ]απ8] Βίαὐοβ οὐ ΟἿ ΟΠ αΘΓΘοΥ. 

οἰστὸν ἂν ἦν, {ὲ τοοτιϊα δ6 φηαιναὐϊο, ηὐϊσἠέ δ6 δογηο, 1. 6. πιὸ οοῃίοβῦ 
νοῦ] θ6. 5π0}, {πΠαῦ [86 ἱπᾶϊ ν᾽ π8] βίαϊο πράσα ἴῃ ᾿ῦ οὐ] ὁπ αι 

1116 βίσαρσρίθ, Δπα ρου ρ5 τηδϊηαὶη 1Ὁ ΒΠΘΟΘΒΒΕΆ]Π]Υ. πρὸς ξύμπαντάς 

τε ἡμᾶς ἀδροπ5 οη ἱκανοὶ (ὦ πιαΐο]). κατὰ πόλιν (ΞΞ: ἑκάστης πόλεως 
ἴῃ ἀρρθηᾶοποθ ὁπ. δυνατώτεροι) 5 ΟΡροΟΒΘα ἰο ξύμπαντάς τε ἡμᾶς. 

ἀϑρόοι.... «γνώμῃ. ΤῊΪΒ »Τοῦρίπρ ΟΥ̓ (θυ 8, ΘΧρυθββῖν οὗ ππὶΐοθα δα 

γΊρΌΓΟτ5 δοίϊοη, 15 ΘΧΟΘΘαἸ ΠΡῚΥ ΤΟΓΡΟΙΌ]6, Δη ἃ βθθῖηβ ἤο πᾶνθ Ὀθθη βπρ- 

σοβίθα ὈΥ [16 Ῥγθυϊουβ ΠΕ Πο515 θϑύνγθθη {Π βίδίθϑ ἔθη ΘΟ] Υ Ο]Υ 

δη Ἰπαϊν ἀπ 8}}Υ. μιᾷ γνώμῃ ἴδ ἴο Ὀ6 οοῃδίτποίοα 1 ἀμυνούμεϑα. 

τὴν ἧσσαν---ἴστω οὐκ ἄλλο τι φέρουσαν. Οοπβίττιοῦ ἴστω τὴν ἧσσαν 

φέρουσαν οὐκ ἄλλο τι. ἘῸΣ {π6 οοπδίγιοίίοη οὗ ἴστω τ 10}} {Π6. Ραρε- 
οἶρ]θ, βθο Ν. οἡ 1. 09. ὃ ὅ. εἰ καὶ δεινόν τῳ ἀκοῦσαι, ἐπουφσῆ, ἐλιῖδ 

γπαν ὅδ Ππαγα 70.) απῳ ὁπ δυθη, ἰο ἤθαρ. 1} ἰάθα 185 ὑπαῦ ἀοἤοδί, 80 

ἘΠΎ ΘΙ οΟΤηΟ ἃ γΟΓ ἴο ΟΠ ΟἾΒ ΘΆΤΒ, 15. 501] Το Γ6 ἴο θ6 ἀθρ]ογθᾶ, συ μθη 108 

οἴδοίβ ἃ βκοὴ ἰηΐο δοοουηΐ. ἄντικρυς, τίσἠξ οη, αἰγοοί, ἀπ 

Β6Π06, σογξαϊη, ορόη, “ ἀρογίρ." Ῥοίαπηί. 
8. ὃ καὶ λόγῳ ἐνδοιασϑῆναι. ῬΟΡΡΟ ἃηᾷ 606]. ΔρΡγονο οἵ Ηδϑοκῖβ 

ΘΧΡΙ αμδίϊομ ἢ “ΒΟ ΠΒῈ5. ̓ σίθιν δδῦ: ἐπτΡ6 δῦ Ῥϑ]ΟΡΟμ Θβ115. 49 βουνὶ δα ΐθ 
ἐδηηηπ8Πι ἄο τὸ, απ: ροββὶῦ οχ οἱαθ 0518. δοοίδονθ, γ61 ογαίϊοπο διη]- 

σ6γθ, ἷ. 6. ἀυ τα πίον Ἰοχαὶ." ΤῊΪΒ ΟΧΡΙ πίοι γοίουβ ὃ ποῦ [0 δουλείαν, 

᾽ 
ουκ 
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Ὀαῦ ἰο τὴν ἧσσαν φέρουσαν δουλείαν. ΑΥΠΟΪΔ ρῬΑΙΔΡΉΤΑΒ65: ἰδ ἰβ πὶ 
δῇτοπῦ ἐο ῬΘΙοροηποβαβ, {Ππαῦ {116 ὙΘΡΥ ΠΑΙῚΘ ΟΥὨ ΒΙΔΎΘΓΥ ΒΠΟΌ]α Β6 Ῥτο- 
ΠΟΠΠΟΘα ἃ8 ὙΥΪΓΠΐπ ῬΟΒΒΙ ὈΠΠῸΥ ΔΡΡ] 6416 ἰο ἴδ; τππο τποτο, ΥΏΠΘη ἰὐ 15 
ποῦ ΟὨΪΥ {Π6 πᾶπηθ Ὀαῦ {Π|6 δοίπ8] οὐ] 1561}, υΒΊ ἢ. 15. αἰ ρθουν Τ]Πηρ 
ΟΠ τ|8. ΒΙ]οομηῇ, Γοίουβ ὃ ἐο ἧσσαν. Τὸ ἈρΡῥΘΑΓ5 ἴο 1η6 {πα ΑΥ̓ΠΟΙἃ Πὰ5 
ΤΟΔΟΙΠΘΑ ΤΊΟΓΘ ὑγαγ {Π6 1468. ἴῃ 15 οχρ᾽παίϊομ. 
κακοπαϑεῖν 15 Δ 64 ἃ5 8η ἃρρταγδίϊης οἰγοππηβίϑποθ, ΔΠᾺ 15 {ΠΟΥ ο ΓΟ 
ἴο θ6 οοπηθοίθα νυ] αἰσχρόν. δοκοῖμεν ἂν---φαίνεσϑαι. Ο106]. 58 Υ8 
18 τγϑ βῃου]ᾶ ὀσροϑοῦ δοκοῖμεν ἂν---καὶ φαινοίμεθα. Α 5[Πλ118ν ΘΟμἾππο- 
τίοπ οὗ ἴἢθ56 γϑυὴ5 15 Τουπᾷ, 1 Ὀο]ΐθνθ, που ΠΘ 6 εἶδ ἱπ ΤΗπΟΥ Ἰ 68, 
χοῦ Βουῃ. (Δα Χρη. Μοπι. 11. 1. ὃ 29), ἑακίπρ φαίνεσθαι ἴπ ἔπ Βοπβ οἵ 
6886, 4065 ποῦ γϑραγα Ὁ 85. 8 ὈΠΌΒΕΔΙ ΘΟΠΒ Γ ποίϊοη. ἠλευϑέρωσαν. 
“ Μαχίτηθ 1,δοραςομχοηϊ,. Ὑ1646 Βαρτγα, ο. 18.) Ηδδοῖς. αὐτὸ ἴῃ σοη- 

ἀ6Υ τϑοιβ αὖ βοηβιηι ἴο τὴν ἐλευξερίαν ἱτηρ]16α ἴῃ ἠλευθέρωσαν. ΟἿ. 

615 Κύμη. ὃ 878. Οὖε. 1. τύραννον 15. ΘΙΗΡΙΟΥΘα 85 Δ Δα]θοίϊνο. 
ἐγκαϑεστάναι, 0 ὅδ οογϑέϊἑμίοα, ἰο ὁβέα 8], ἐ{86177 (ἀταοπρϑῦ τι5). 

ἐν μιᾷ, 56. πύλει. μονάρχους --Ξ-Ξ τυράννους. ἀξιοῦμεν κατα- 

λύειν. ΕΤομι {Π6 ΤΌΥΤΠΟΓ οοηαποῦ οὗ ϑβραγία ἴῃ τἱΔαΐησ [π6 ατθοΐδῃ 
βίαίεβ οἵ ὑγυϑηΐβ (οἵ, 1. 18, ὃ 1), 15. 5ῃουγη {Π8. ἱποΟΠΒΙ βίο ΠΟΥ οὔ ΠΟῪ 

ΒΒ ΟΥΙηρ ἃ 51 616 βίαίθ ἴο Ἰογα 1 ουϑῖ {116 τϑϑί, 88 ἃ {πη6 Αὐπμοηίδηβ. 
4. ΤΠ ΘΟμΒΘαΠΘΠ668 οὗ 58π0}} ἃπ Δ ΪΘοῦ Βα θ᾽ Ἰββίομ ἰο ἃ βίπρίο βίαΐο, 

ΓΘ 511] ξαγ ΠΟΥ ἀοβοδπέθα ΠΡΟῸῚ ἴπ {Π15 βθοίΐοῃ. οὐκ... . ἀπήλλακται, 

106 ο ποΐ ἔποιρ λοι διοἦ, οοπιάτιοξ οαη, ὃ6 οἰφαγοα 47 ἐἤ"66 97 ἐΐι6 σγεαίοδὲ 

υ7ανιίέδ. ἘῸν {πὸ οοπδίγποίίοη οἵ {Ππ6 σϑηϊῖνο, οἵ, 5. 8.197. 9. 

κεχωρήκατε, 7017 ψοῖε λαλθ ποὲ ατοϊαεά ἐΐεδ6 7αιιἐ8 τολόη γοι; μαῦο δοΉι6 

(ἸΓΘΓ ΠΥ, 707 ποΐ λαυίη ατοϊαοα, ἐΐεθ6 γανῖέ5 οι, ἤατε δοηι6) ἐο ὦ οοη- 

ἐεπιρέ (οἵ {πΠ6 Θῃθιην), τολίοἢ, ἤα8 αἰγεαάῃ (δὴ) ργουφά ἐη)εγ"ἴοιι8 ἐο πιαπψ. 

ῬΟΡΡΟ Τοίογβ γὰρ ἰο τῶν μεγίστων ξυμφορῶν 85 ἱπίτοαποῖπρ {πΠ6 ῥτοοῦ 
οὗ {ποὶν Ὀοϊηρ {Π6 σγοαΐθϑῦ θν]]5, νἱΖ. θθοαιβο ΠΟῪ Ὀθσοῦ ἃ οοπίριηρῦ οὗ 

{Π|6 ΘΗΘΙΩΥ͂, ὙΥΠΪΟΙ 15 ργοάποίϊτο οἵ {π6 τηοβῦ πα] οΘοπβθάπθποοβ. Βα 

ὙΓΠΥ ποῦ ΤΆ ΚΟ γὰρ ΘΧρΙ]ϊοδἐῖνο οὗ {Π|6 βΌ ΠΟΓΆ] ὑποπρ]ῦ ἴῃ [Π6 ργθοθαϊηρ 

βϑῃΐθηοο ὃ ΤῊΘ γραμηρθηῦ ὑγοῦἹα {Π6π ὍΘ: ΟἿἹἿ οομ ποῦ 5Πουγβ ἐπαῦ τγθ 

Πᾶν ΓΆ]Π]6η ἰηΐο [Π ΓΘ γΟΓῪ σγοαῦ Γλ0]1{5-- -ηα ἔγοτη {Π15 ἱπηραίδίϊοη νυν 

οαηποῦ ὈΘ Βογθθηρᾶ Ὀγν {Π6 οοηζοιηρῦ [Ὁ {Π6 ΘΠΘΙΩΥ ἰπίο τ ἢ 10}} τὴῦϑ 

Πᾶν ΘΟ1η0, βῖποο {Πᾶΐ, ὈΥῪ 15 ΤαΪΠΟΙ8. ΓΘ ΠΘΠΟΥ, 15. 1561} Ὸ]1Υ. ἐκ 

«νν.σφάλλειν, Ἴγοην ἐΐ8 ἀαυΐπα γαποα πιαηψ. ἀφροσύνη. Τῃ {Ππ|Ὸ 

αποίδίϊοη οὗ ἃ πᾶ [Π6 ποιηϊηαίϊνο 18 π8θα τ] ἢ ὄνομα, ΔἸ ΠΟΙΡῈ 

ΒΟΠΊΘΕΠ168 {Π6 δοουβαίίνο 15 πα ἴῃ δρροβίτϊοπ. Οἱ Κ'. 8 269. Β. 8; Με. 

ὃ 424.1 (ὁπ). ὙΠΟΓΘ 15 ἃ βογῦ οὐ ῬΙαὺ οἡ ἐπθ ὑυουβ καταφρόνησιν ἃπᾷ 

ἀφροσύνη, ὙΥἘ10} ΑὙἸ ΠΟ] Π85 Ηἰϊύ ἴῃ ἃ το, 5Ὲ 16 ἴπ 5 ῬΑΤΆΡΉγαβο; “ΔΑ 
867186 οὗ γΟῸΡ ΔαΨΘΙΒΔΙῪ 5. ἸΠΙΘΓΊΟΤῚ Εν 15 50 [Ἀ{8] ἃ ἔθο]ϊησ ἴο {πο80 ὙΠῸ 
Θπίογ αίη ἰΐ, {παῦ 10 τηονο ΠΕΥ ἀρβογνοβ 0 θ6 οΔ]]6α ποηδθη89.᾽ 

καὶ πόλεις... 

᾽ 
ου...- 
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ΟΗΑΡΤΕΒ ΟΧΧΊΙΠΙ. 

Ἑορτοῦ [ὉΓ {110 Ραϑέ 8 οὔ πὸ δυαὶ!, ΟΠἹῪ 85 10 Ἰο πη 5 αϑϑιβίδηοο ἴο ἐΠ 6 δα ἶγ5 ἱπ Παπᾷ : {π0 τηδὶπ 

ῬαβίΠο55 18 ἴο [86 οάτο οἵ ἴΠ6 Ῥγθϑθηΐ, ρσουταθ ΤῸΓ {86 ζαΐατο, ἀπ ότβαϊκο ποῖ Πογθα ταγΥ 

ΘΕΒίΟΙηΒ ; {Π|0 ΟΥΆΟΪΘ ῬΓΟΙ 865 ΒΊΙΟ 658, Δη 4 {Π6 ΒΥτρΓΠΐ65 οὗἩ ΘἼΘΘΟΘ ἅτ 1 ἔπ 6πι, ΤῸ Σ 

{ΠΟΥ το ποῦ Ὑ]ἱοϊδίοτϑ οὐ {μ6 ὑχσραῖγ, θαὺ [6 ΔΥΘΏΒΟΙΒ οὗ 15 ἰηἹγαοίίοη (88 1, 2). 

1. μακρότερον... . ξυμφέρει, Κων )ι6} ἐπαη, (ἸἸ ο γα] ]ν, χων έλον ἐδαη, 80 
«7αν αδ) ἐξ ηιαψ οοηάιο6 ἴο {16 867 υ166 97) ργεδοηΐ αβαΐ»5. παροῦσι 

βοηϑοῦντας, ὃψ ὦ τοατοἠιγιυΐ ἀφ δη6 47) (Ἰδογ ΠΥ, ὃν ὀγιησίη αἷσι 0) ἐΠι6 
φγεϑογυύ. “Οὐ 6 ῬΙΘΒΟΠΌ 18. Ταΐανα. οἸσηδηθαν, 1118. Ορούατη 4816 

ορογίθί, αὖ θθ πὸ οοιηραγαΐδ βἰηΐ.") Ηδδοκ. πάτριον γὰρ ἡμῖν, 707 
{ΐ ἐδ λογοατέαν τοὐέι, ἰδ. πάτριον ἡτ8}18ἢ 65 κτᾶσθαι ἴπ6 Βαθήθοῦ οὗ {ΠῸ 

βϑηΐθηοθ. γὰρ 15 ΘΧρ]Ἰοαίϊνο οἵ χρὴ ἐπιταλαιπωρεῖν, Βῖποθ 1 ᾿η ΓΟά πο 685 
{Π|6 Τϑᾶβοιι ὙὮν {Π6 ἸΆθΟΙ ἘΡΟΚΟη οὗ υγὰβ ποῦ ἴο 6 βῃππηθῶ, 

ἀρετάς, ἐλ γεριἑαΐίονν 70} σίονγ. μεταβάλλειν. Ἐδρθοδῦ χρή. 
τὸ ἔσος ΤΘΙΟΥΒ 0 ἐκ... «κτᾶσϑαι. προφέρετε, 80. τῶν πατέρων. 

ἃ --ΞΞ ἐκεῖνα ἅ. ἐκτήϑη ᾿ὰ5. {Ππ|6 Ῥαββῖνβ βρη! Ποα ίοη, 1067,6 ογιγο, 
Κ. 8 959, Β. ἰέναι Ἠδ)5 ὕΠ|0 Β8Π|6 ΘΟΠΒΌΙΟὕΪΟΠ. 885 μεταβάλλειν. 

κατὰ πολλά, ὁγ) ἡϊαγψ αὐοοτιηΐ8, Τοῖου5. ἐο ϑαρσουντᾶς. τοῦ τε ϑεοῦ 

χρήσαντος. Οἷ, 1. 118, ὃ 8 (οπη4). καὶ τῆς ἄλλης “Ἑλλάδος 15. Δἢ 
ΟΡΔΤΟΡΙΟὉ] ΟΧΑΡ ΘΓ ΟΠ, ΠΠ]655, ἃ85. ΒΙοοιηδ, βαρσσοβίβ, [Π6 Βαρροβι οη 

γγὰ5. ἱπαυ]θοα {Ππαῦ {Π6 411Π16ὁ5 οὐ {π6 Αὐ]Πθηΐδη5 ὑοῦ] βρθϑα!]ν ἄἀθβοτι 
ἔπ οτη. φόβῳ οἵ Ῥεΐηρ Θῃβ]ανϑα Ὀγ {π6 ΑΥΠΟΠΪΔΠΒ. 

2. σπονδάς τε οὐ λύσετε πρότεροι. ΟἿ, 1. 67. ὃ 1, ΠΟΥ ὑπο Οοτίπ- 
ὑπ η8 κατεβόων τῶν ᾿Αϑηναίων, ὅτι σπονδὰς λελυκότες εἶεν. αἵς γε 
εν παραβεβάσϑαι. ΤῊΘ ἄρα ἴ5, [παὖ {π6 ροᾶ που] ποὺ μᾶνϑ σθοομι- 

ΤηΘη 64 {Π|0 Ὑ78 1, ἹΠΠΙῸΒ5. Π0 τοραρθα {ΠῸ0 ὑγθαῦν 8. ὈΤΌΚΘη, ὁ ϑεὸς 

κελεύων πολεμεῖν νομίζει 8 ἐποτοίογο Θααϊναϊθηῦ ἰο, ἐΐ6 σοᾶ ὃψ δοηι- 
γιαηαϊης ἴο σο ἴο τδα} δΠοιοοῶ, ἐμαΐ ἢ δοηδἰογοᾶ, παραβεβάσϑαι 15. {πὸ 
Ἰπῆπ. Ῥου ἢ. ῬΡᾷ85. οὗ παραβαίνω. Οἷ, Κὶ ὃ 2852. ΚΒ. 6; ΜῈ. ὃ 296. 1. --ττ-- 
οἱ πρότεροι ἐπιόντες " οἱ ἄρξαντες ἀδίκων χειρῶν. Ξ0Π0]. 

ν 
τας 

ΟΗΑΡ ΤΠ ΌΣΧταΥ. 

1ῃ οοποΙαβίομ, {ΠΟΥ οαρτξ ποῖ ἴο ἄρα  ἴο ΤΟ ᾶου αϑϑιβίδποο ἴο ἐῃ 6 Ῥοιἀρδβ, δα ἰο νἱπαῖ- 

οαἴο {π|0 ΠΠΡοτίν ΟΥ̓ 16 οἴμοῦ αἰ γθοίδη βίαθοβ (8 1); ἀοβρίβίπρ Ῥγοβοπὺ ἄδηροσ, απὰ Ἰοοκίησ 

ΤῸΓ ἃ ΤΏΟΤΟ Ἰαϑίληρ, ῬΘΆ06 τι8 1}: ΤΟ88]} ΟΥ̓ 1δ, ἐΠ6 . 5Βμου]ἃ ἄθογθθ τγὰγ (8 2), δῃᾷ Ῥγοαὶς ἄονγα 

[6 ῬΟΎΘΓ οὗ {πὲ δίδίο, γν Β10}} 18. αἰ πιῖηςς ἴο Βα) ασαῦθ 11 {Π|6 τοϑὲ (8 8). 

1. πανταχύϑεν, 01. αἷΐ 5665, ἵ. ο. ἴῃ ΘΥΟΡῪ τοβροοῦ. καλῶς. ««- 
πολεμεῖν, ὑπιαϑηυτοἾν αϑ ψοῖ, σαν 0 ἴο τοι)" ἠοπογαῦϊῃ. ὑπάρχον, φημι 
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δοοαί. ὅθ Ν. οῃ παρατυχόν, 1. 70. ὃ 2. 1αδὲ ΥΘΟΥΒ 0 πολεμεῖν, 
αὔθοι 0Π0 ΔηΔΙΟΡῪ οὗ δα]θούϊνϑϑ ἰπ [Π6 ποαῦοι Ρ] 18], ΔΙ ΌΠΟῸρΡ ἢ σοίθγτϊης 

ΟΠΪΥ ἴο οη6 {μΐπρ. ΟἹὮ, Μύ. ἃ 482. δ. κοινῇ, ἴγν οοηιηιοτι, αἰγυϊίοα ἶψ. 
--- εἴπερ... εἶναι, ἐγ ὑπαεοα, (85 15 π0 ἴλο0). ΟἿ, Ηοορ. α΄. Ῥαγί. ῥ. 
δύ. 11.) ἐλαΐ οὐξίο58 απῷ ἐπαϊοϊατιαῖβ ϑἠοιϊα 6 αἰΐδθ ργοἠίοα ὃψ ἐλιεδ6 

ἐλιἔγιρβ, 186 ἐλ ηιοϑέ βίαθίε οἵ 81} συοιπαβ οἵ το]ϊδποθ. ἐστὶ 15 ἕο Ὁ6 

ΒῈΡΡΙΠΘα 85 (86 οοραϊὰ (8. ὃ 160. 4), [Π6 Βιιθ]θοῦ οὗ νυ ΒΊ ἢ 15 τὸ---εἶναι. 
ΤῊΘ ῬΓΟΠοΟΙη ταῦτα ΤηΔΥ ὈΘ ΓΟίο θα ἴο πολεμεῖν 85 ὙΧ88 τάδε, ΟἿ ὙΠ 

(06].. νγ8 ΠΙΔΥ͂ ῬΘΓΠΔΡ8 Ὀούθοι τορι ἰῦ ῬΓΟΒΡΘΟυ γ ΟΙΥ ἰο ποιεῖσϑαι τιμω- 
ρίαν ἃπᾷ μετελϑεῖν τὴν ἐλευϑερίαν. ΤῊΘ οἸαθδο εἴπερ... -. εἶναι ἀΘηοίο8 

Π6 ΤΘΆΒΟΠ ΠΥ ὕπ6 Βρθακον θχῃουῦίβ ἴο {Ππ686 {πϊηρθ. ΕῸΓΣ {Π|Ὸ οοῃ- 

βύγπούϊοη οἵ πόλεσε Δ ηα ἰδιώταις, οἵ. Κ΄. 8. 201. 1. μὴ μέλλετε (ὃ. 

ὃ 218. 2). Τῇ ργοίδβὶβ 15 οοπίαϊηθα ἴῃ ὑπάρχον... «παραινούντων. 

οὖσι Δωριεῦσι Ὀδοαιδθ [ΠΟῪ ὙγοΓ6 ἃ Οὐ ἴδῃ ΟΟΙΟΠΥ (ο, 1. ὅθ. ὃ 2). 
ὑπὸ Ἰώνων ἴο ὙΠ1Ο το {π6 ΑἰΠϑηΐδηβ Ῥϑὶοπρθᾶ. Νοίῃϊησ 

ὙΥᾺ5. ΤΠΟΓΘ. ΘΟΙΏΙΠΟΙ {πδη [1 {Π6 ΤΠ) ΟΓΙΔΠΒ ἴο0 ΤΘΡΙΌΔΟΙ {Π6 ΤΟΠἶ8Π5 ἢ 

δια μδόν. ΟἿ ΜῈ 77.1: ὙΠ: δ: 8: ὙΠΠ..95. ὃ 5. 

κουμένοις. ΟΥ̓ 1. θ4. 81. τῶν ἄλλων 5Βίαἴο8. 
“ον, ““οὐπαϊοαίο..) Ὀ]οομπιῇ, 

2. ὡς... ««βλάπτεσϑαι, 707 (ὡς) 1έ 15 πιού δογεξίη (ἐνδέχεται, ἐξ ηιαγ 

δ, ἐέ ἐ5 ἐαιργιἴ), ἐλαΐ κολιῖϊο τοαύὐέζη (ΟΣ οὐ ἃ) βοηιο δἠοιια δ6 817 7- 

ηρ ὑγιλενῳ αὐ ἐλ6 ργοδογυέ ἐΐηια (ἤδη). περιμένοντας ἀθηούίθβ {ϊπ|6 (866 

Ν. οἡ 1. 18. ὃ 6) ἀπα τοῖϑυβ ἴο {πΠ6 “γ]0]6, τοὺς μὲν ἃ πα τοὺς δὲ Ῥοΐηρ; 

Ῥαὺ ἴῃ ραγύϊϊνο ἀρροβιμοη. ὅθ Ν. οἡ 1. 80. ὃ 8 6Π6. τοὺς μὲν 

ΤΙ ἴθ 5 ἴο {Π6 Ῥοίϊἄξφοδηβ, ἃπα τοὺς δὲ ἰο {πΠ6 ῬΟΙΟΡΟΠΠοβἴδπ5. ἀπ ἐποὶν 

Οἴου 811168. γνωσϑθησόμεϑα ξυνελϑόντες (οἷ, 1. 09. ὃ 8, 6π4), δλαϊέ 

ὧδ ἤποιοη, ἐο ἤανθ οοηι6 ἐορείθ». ὅ886 Ν. οἱ 1. 9ὅ. ξ 1 (1π10.). τὸ 

αὐτὸ ἃ5. {Πδῦ ὙΠῸ [Π6 Ῥούἀξοδη5. ὑσοτο Βα σηρ. ἀλλὰ Βίδηα5 

ΟΡΡΟΒΘα ἴο μὴ μέλλετε, ὃ 1, Δη4 ᾿πίτοδποορθ {Π0 οοῦτϑβο νυ μΐοῃ. {Π0 

ΒΡΘΆΪΚΟΥ δΔανίβοβ {Π6. ΔΒΒΘΙΏΌΙΥ ἴο δαορύ. ἐπ᾽ ἀνάγκην. ΤΠῸ ΟΠΪΥ͂ 

οαϊίΐοη ὙγΒ]Ο ἢ. {ππ5 τοδᾶβ Ὀοϑιᾶθϑ ὈΙΠΔΟΡ ΕΒ 15 ΗἩδδοκ 8. ΑἹ] {ΠπῸ τοϑὺ 

ὙΥ ΠΟ ἢ. το ὈΘΌΤΘ πιὸ μᾶγο ἐς. ἀφῖχϑαι, 50. τὰ πράγματα. καὶ 

ἅμα τάδε (50. ἃ εἴπομεν) ἄριστα λέγεσϑαι, απ ἐπαΐ ἐ}ι6 οοτιηβοῖ τ06 Παυο 
σίρθη, ἐδ ἐλ6 δοδέ ; τῆοτο ἸΙΓΟΓΆ]Π]γ, τολαΐ τ06 ἤανο βαϊα 18 ϑροἤοη, α8 ἐΐις 
δεϑί. 8566 Ν. οπ 1. 42. ξ 1. τὸ αὐτίκα δεινόν, ἐδι6 Ἰηιηιοαϊαΐο ουΐῖ, 
ὙΠῸ) 185. οὗ βιοντῦ ἀπταϊίοη, ὙΠ {18 18 οοηἰγαβίθα διὰ πλείονος ἴῃ 

{πὸ ΤΌ] Ονπρ; βοηΐοπορ, ὙΥΒἸΟῊ. ΒΡ ο8 ἴο Βοϊρίοη {πῸ νϑὶὰθ οὐ ἐπ 

Ῥθᾶοο ΓΟΒΟΪ ἰηρ᾽ τ Ομ ὈΟ]α ΘΠ ΥἱρΌΤΟΥΙΒ ΤΠ ΘΑ ΒΙΓ08. ἀφ᾽ ἡσυχίας, ὁγ 
αφοοτιγέ 977 φα86, ΟΥ̓ ῬΘΙΠΒΡ5 7,0) ἐλ6 βαΐδ 477 ρϑᾶδθ, ἴο φουγοβρομᾷ Ὑν 1} 

εἰρήνη ἴῃ {86 ῬΥΘΟΘαΪΠρς ἸΠΘΠΊΌΟΙ. οὐχ ὁμοίως ἀκίνδυνον, ἐ8 ποΐ ἐπ 

{ἰδ ἡιατι6}" γϑηϊουθα, 7 θην ἀαη (67, ἷ. 6. ἰδ ποῦ ἀδηρουοαΒβ {πΠ8π ἰο 
οΟὈΐαϊη ροδοθ ΒΥ ἃ ν᾽ οΙΌ5 Πα γγ6}}] οοπα ποία τγαγ. 

πολιορ- 

μετελϑεῖν, ο 866ἦ; 
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8. πόλιν τύραννον. Νοίϊοο, [π6 τορούϊοπ οὔ {π|8 οαϊουβ ορὶ ποῦ 
(εΕ. 1. 199. ὃ 8), Ψ ΙΟἢ τηπδῦ πᾶν {ϊΠρ]64 ἴῃ {Π6 ΘδΓ5 οὗ 811, ΘΒ ον 
οὔ 1Π6 1, οΘο ΠΟ ἢ Π5 ὙΠῸ Ὑγ6}6 {Π6 ἁγουνθα ΘΠΘΠΪ65 οὗ ὑυγϑηίβ. 

ἡγησάμενοι γοΐογ5 0 ἡμεῖς {88 ΟἸἰ [6 Βα θ]θοῦ οὗ παραστησώμεϑα. 

ἐπὶ πᾶσιν, 1. 6. ἴο {Ππ6 ᾿Π͵]ΌΤΥ οὗ 411. ὅθο Ν, οὴ ἐπὶ τῷ Μήδῳ, 1. 102, ὃ 4. 
- ὥστε... -ἄρχειν ἀθῇπο8 ἐπὶ... « «καθεστάναι. 

86. τὸ ἄρχειν ἔγνοια [Π6 ῬΓΘΟΘαΙηρ; οΘοῃτοχῦ. παραστησώμεϑα ἐπελϑόν- 

τες, ἰοὲ τἰ8 σὸ 7γογεδ, απ ουεγοοηιθ ἐξ. ΤΉΏΘΓΟ 8 σγθαῦ ΘΠΘΥΡῪ ἴῃ {Π|680 

τοῦ 5, καί, απ ἐλιι8. 

τῶν δὲ διανοεῖσϑαι, 

ΟΘΗΑΡΤΕΒ ΟΧΧΥ. 

Αἴΐον {Π18 ΒΡ ΘΟ Οὗ {πὲ ( οτ᾽ ἢ ἴδπβ, {Π6 Το ας ΠΟ ὨἾ8Π8 μὰ ἴΠ6 απδβίϊοπ, πα {πΠ6 τηδίου ἐν 

γοΐβ [Ὁ γᾶ (8 1); ὙΥΒΟΓΘΌΡΟΠ [ΠἸΘΥῪ ΘΟΠΒΠΘΠΟΘ ΡΓΘΡΑΓΑΓΟΠΒ ΤῸΓ 1[5 ΡΓΟΒΘο 0 η (ξ 2), 

1. ἀφ᾽ ἁπάντων---γνώμην, αΉ, ορϊγοη, ζγ ότι, αἷξ --- ἐδ οργιϊοη8 ὁ αἴ, 
Οἐ, Μι. ὃ 3178. 8. ψῆφον ἐπήγαγον, ρμιέ {6 φιιοβίϊογι, οαἰ]οα ογν ἐδ6 

αϑϑοηιδίῃ ἰο σίτο ἐΐ8 τοίθ. Τ|}}5 νγὰ8 ἄοπο ΕΥ̓ {π6 Ῥγθβιαϊηρ οἴου, ΟΕ, 

Βιη10}}5 Π]ού. ατ. 8δπα Πομλ. Απίϊα. Ρ. 804. καὶ. «« «πόλει. Ἰῦ ἃρ- 

ῬΘΔΓΒ. Ομ {118 {Ππαῦ {Π|6 βύαϊοβ νοϊθα ἴῃ οὐ θυ, δοοου ἴῃ το [Π6 τη Κ 

οἵ 680}. τὸ πλῆϑος, ἐλε ηιαλογλἱίψ. Οἵ. ΜΆ]. Τθονῖαπβ, 1. Ρ. 200. 

Ν. 6. 880 αἰβο Υ, 80. ὃ 1, ΠΟΤ 1Ρ 18 νυ! θη τὸ πλῆϑος τῶν ξυμμάχων. 

Ὡ. δεδογμένον δέ, διε αἰξμοιι, (Ξε6. Ν,, οἡ 1. ἴ. ὃ 1) ἐέ τοαϑ αφογοο. 

ὅδ Ν, οῃ. παρατυχόν, 1. 70. ὃ 2. αὐτοῖς 15. ἴο 6 οοπρδίνποίοα π ἢ 

δεδογμένον. Ὁ. ὃ 200. 4. ἀπαρασκεύοις οὖσιν, ἐπαϑηγιοῖ, α8 (5866 Ν, 

οα 1. 9. ὃ 4, 6η4) ἐλεὼ 10678 «(πργεραγοά. ὙΠῸ ἀαῖνο ἀθροηᾶβ οἡ ἀδύ- 
νατα. ἃ --- ἐκεῖνα ἅ, οὗ ὙΠ 160} {Π6 δηϊθορᾶρθηΐ 15 [Π6 βαθ]οοῦ οἵ ἐκπορί- 
ζεσϑαι. ὅμως δὲ το ίογβ ὑῬΔῸΚ ἰο εὐθὺς μέν, Δα 15 ΘἸηρ]οΥ οα Ὀροδιι86 
{π6 {{π6 ΘΟΠΒΙ ΠΟΘ ἴῃ ῬΓΘΡΑΥΪηρ [ῸΓ 850 σγοαῦ ἃ Ὑγδ1, ὙΥ 88. 1ΠῈ10]1 1685 

{πη τηϊσἢῦ πᾶνὸ Ῥθοη δηϊοἱραϊοα, καπισταμένοις ὧν ἔδει, 707} ἐλ6 

αγὐγαησίης 7 ἐλιοδο {λῖη8 τολῖο, 1067)6 ἩμΘΟΘ68α 7). 

ΟΗΠΑΡΤΕΒΕ ΟΧΧΥῚ.--ΟΧΧΧΙΧ, 

ΤΠ πιαΐαδὶ τϑου πα παύϊοηβ οὐ {πὸ 6] σουθηῦ ρανίϊοβ, ἀπ {π6 Ῥνοίοχίβ 

ἴοι" Θησαρίηρ; ἴῃ [8 ὙΥ8} ΡῈ ΘΟ ΡΥ Ϊϑοὰ ἴῃ ἔποβο ομαρίθιβ, ἘἸναῦ ἰῃ οὐᾶθν ἷϑ 
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Ταξΐοηῃ οἵ ΟΥἹοι (ομαρ5. 120, 127); [Π6ῃ ΦῸ]]ΟΥ {μ6 αϑαὶν οἵ Τέηδτιβ δπᾶ 
ΟΒα]οίαουβ (128, 88. 1, 32), {π6 ὑγρᾶβοθ δπᾷ ἀθαΐῃ οὗ Ῥαιβαπίαβ (128, ὃ 8-- 
185. 8. 1), [πὸ Πισηΐ, 6Χ116, ἀπ θα οἵ ΤΠοιηϊβίοο! οβ (186, 8. 3ῶ- -το Παρ, 138), 
Δ πα ἴῃ φΟΠποϊυβίομ, οἴμοι" ομαΡο5 ἀπ ἀριηθηα5 οἵ [Π8 ΤιΔοοαἀξοπηοπδη8 (οΠΔΡ. 

189). ὙΠΘβ6 βίου ϊθβ ἃ πα βἰκθίο!βδβ Βῃοι]ὰ ὈΥ ΠΟ τηθᾶη8 Ὀ6 τοραυ θα 85 ππ- 

τηθαΠἶπο αἰ ΘΒΒΙΟΉΒ, ᾿ΠαΒΤΊ 110. ἃ8. ΠΟΥ͂ ΒΠΟΥ [Π6 οβίθῃβι 186 σγοιυπά οἵ {ῃ6 

φοιππιθποοιηθηῦ οὗ [Π6 Ποβί" 165, ὙΠΘΥ δι6 ἄνανγπ ὙΠ στοαΐ Πἴ86 δηα βριΐ, 

8 Πα 8.6 ἀθβθυυ ΠΥ ΘΟ] Ὀναΐθα 88 τη06]8 οἵ {πεῖν Εἰὶπα, ΤῈ βίουυ οἵ Οὐ]οη 
1188 510} 8. 811" οἵ Ρ]ΔΥ ΓᾺ]Π 658, {παῦ 1 γγ88 βαϊᾷ ὈῪ {ῃ6 ἀποϊθηΐβ ὑπαῦ ἤόγθ ἐ}ι6 

ἰΐοη, ἰατιγἠιεα, τοἴθυν!πρ ἴο {πΠ6 ἀδρανίινο οἵ ΤΟΥ 1468. ἔροπι 18. ἀβιΆ ΠΥ Βο- 
γο6 ἃπα βοῦον τηοοά, Βαΐ 1ὖ τηἱσῃῦ Ὀοίζοι" παν Ῥθθη βαϊᾷ ἐπαῦ ἐλθ ζἰΐοτι 

σγίριϊν δηυϊϊεα, ἃ8 ἴΠ θυ 6 15 ΟὨΪΥ ἃ ϑἼθδμῃ οὗ Ρ] Βα ΠΡ Ὑ ΠΟῪ ἀπά {Πθη ἀἰβοθι ἢ ϊ- 

Ἐ]6 ἴῃ. {πὸ βίουυ, ἃ 5] 1σῃῦ το αχαίΐίοι οἵ {π86 τὶρία δπα β8οθ8νὺ ἴϑαΐασθα, ψν ΒΙΟ ἢ 
ΟΥ̓́ΘΙῪ ὙΠ6Ι 6 οἾ58 ἴπ {Π6 ΠἰΟΡΥ ἸΟΟΙς ΒΘ Π]Υ͂ ΠΡΟΠ 1|8. 

ΤῊ δοοοὰπηΐ οὗ {Π6 οἹοβίπρ' ἔουππ68 οἵ Ῥϑαβαπὶαβ ἀπ ΤῊ τηϊβίοοϊθβ, ἰβ ἴο 
{π6 ισηοϑῦ ἄθρυθθ σγαρΡῃϊο ἃπΠ4 Ἰπίθγοϑίϊπο, ΝῸ ΒΘ ΙΓ ΤΟ ΠΊΔ]η85 ἴο Ὀ6 

Ρυπηθα οὔ----ο ἱποϊάθηῦ τγαπίϊηρ ἴο σῖγα ΘΟΠΊρΡ] ἴθ 688 ἴο ἴπ6 παυναΐίοη. ἴῃ 

1Π τηοβῦ Θοποῖβα 8 Πα ἈΡΌ]658 ΤΠΆΠΠΘΙ {Π6 Β[ΟΥΥ ῬΓΟΟΘΘβ, ΠΟΙ 818 78 ΘΟΠΒΟΙΟΤΙΒ, 

ὉΠῚ1] 118 οἴοβθ, οὔ {π6 τσ Ὑ ΡΟ 6. ὙΥ ΒΙ ΟΝ 1Ὁ Πα8 ἴο Β[1 πρ {Π6 ἀδθορεοβῦ 6πιο- 

το η8 οἵ {Π6 βοι]. Υ ε υἷβ ἔγοτῃ 18. Ῥ υτιβ8] τυ] ἃ [66 ]]1ηρ οἵὁἨ Βα η688 δὲ {6 

ΔΥΔΙΊΘΘ ἃ πα ΔΠΙὈΙΓοπ, τν αἰ οι Ὀυουσηῦ οπο οἵ {Π686 ΠΘΡῸΘΒ ἴο 416 [Π6 τηϊβουῶ- 

ὈΠ6 ἀθαί! οἵ « {ταἰΐου; ἀπ αὖ {π6 ΘῆΥΥ ἀπᾷ ἱπρνδίτπαο, συ μῖο ἢ ἄλογο {Π9 

οὗμϑι" ἰηΐο θα ]θ, ἴα} αὐγὰ [ΡῸ μὰ {π6 Ἰαπμα μ6 Πα 80 ποΌ]γ ἀοίθη 6. 

ΘΗ ΆΑΡΤΕΗΝ ΟΥΧΧΥΤ. 

ΤῊ Τιλοο το Πἶλη5. Τηρκο γΑγΐοι8. ΟΠ ΔΓσ65 δσαϊηδὺ (Π6 ΑἸΠΟΠίδη5, ἱπ οτᾶογ ἰο οὈίαϊη {ΠπῸ 

Βίγοησοδι ᾿σοίοχί [ὉΓ σοΐηπσ ἴο ψὯΓ (ξ 1); {πὸ ν ἀοιηδηᾶ {Πδὺ [πὸ ΑἰΠΘπίδῃβ 518}} ἀτίνο 

ἩΥΑΥ {ΠῸ ΡΟ] υτίοπ οὔ {πὸ σοῦ 658,"  Β]Οἢ Πδα ΠαρΡΡοπρα αἴου (Π18 βοτύ (8 2); Ουίοη, ἃ 

ΠΟΌΪΟ ΑἸΠΘπἰΆΠ. ΟΥ̓ ΌΓΙΠΘΥ ἄδγϑβ, δ 1{Π6 δᾶνϊοα οὔ {Π6 ογυβοῖο δ ΘΙΡΗΪ ἴο βοῖζθ ἀρὸπ {16 

οἰϊδαθὶ ὁπ ἴδ στϑαΐθβί ζεβίϊν δ) οὔ Ταρίΐον (ξξ 9, 4), αἰὰ 118. Ὺ {π6 αἰ οὐ 15 ὕγίθπαβ, οα 

10 ἅἄλν πο η {πὸ ΟἹΥΚ ΠΡΟ σΆΤη6 8 σοϊητηθηορ (8 δ), ποῦ ἐπ] πΕὶηρσ ἕο νυ ηδὲ στοδί ἴδβεϊναὶ οὗ 

ΦΤαρίτον {Π6 οσποῖο δα τοίθγοποο (8 0); {πΠ6 ΑἸ πἴδη8 σὰ ἰο οί ΠΟΥ δηὰ Ὀοβίθσο Ηΐτη ἴπ 

{116 οἰϊαᾶοὶ (8. Τὴ ; δαὶ [Π6. βίοσε θοῖπα ρτοίγαδοϊθα, [Π6 πιοβέ οὗἩ [π6πὶ ἀδραγί δπα Ἰοᾶνο ἴῃ 

ῬαΒΙΠ6855 οὗ συδγάϊηρ [Π6 Ρἴδοθ ἴο ἴΠ6 πὶπθ ἈΓΟΠΟΠΒ (ὃ 8); [Π6 θοβίοσθα βυβογίησ ἤγοση [η8 

υδηΐ ΟὗἩἨνν αἴοτ δηᾷ Τοοᾶ, ΟΥἹΟΠ δηα 1}15 ὈΓΟΠΘΓ ΒΘΟΓΘΕΤΥ ΘΞΟΆΡΘ, ἀπ {8:6 τοβὲ ἅγίηρ νυ] μπη- 

ΒῸΓ 5Βοδῦ {ΠΟ ΠΊΞΘΙΥ 68 85 ΒΠΡΡ Δ Π18 ὈΥ {06 αἰΐαγ οὔ [Π6 οἰΐαδᾶοὶ (88. 9, 10): ὉΥ͂ 186 Ῥσο τ Ἶ568 

ἴη6 Αἰμοπίϑηβ οα σασγὰ ἱπάποθ ἐπθῖὴ ἴο σοπ6 [Οτί ἢ, ΑὐΓΟΥ νν ΠΙοἢ ΤΠ  Ὺ 5] αΥ ἴΠ 61, ΒΟΙηΘ 

ΘΥθὴ δ ἴΠ6 δἰΐαγβ οὐ {Π6 σοάάθββοθ Πθγο πον Πα βοδίοα {πϑιηβουο5 (8. 11); Ὁ. τυ μΐο ἢ 

ἐπιρὶ ον ΠΥ ἅτ ΘΧρο θα ἤγοτη ὑπο ῖγ ΘΟ ΠίΓΥ (8 12). 

1, ἐν τοὐτῳ---τῷ χρόνῳ, ἷ. 6. Δ. ο. 482. ΟἸγτηρΡ. 87. 1. ὅπως 18 
ΠΟΓΘ. ΘΙΠΡ]οΥα τελικῶς. ὅθ Ν, οχ 1. θ5. 81. ὅτι μεγίστη, α8 

φγοωΐ α8 ροδδιθίὁ. 
18 



808 ΠΧΟΤΕΒ: [Βοοκ 1. 

2. καὶ πρῶτον μέν. ὙΠοΙ͂Ρ ποχῦ ἀοιηδηᾷ ἴ8 ρίνθη ἰπ 1. 199, οὐ 56ᾳ. 
τὸ ἄγος ἐλαύνειν τῆς ϑεοῦ, ἴ0 αγῖυθ αὐσαν ἐδι6 ροϊιζιογν 97 ἐλ6 

φοσα688 τες ἴο δαροῖ, ἐλοδ6 (1. 6. [π0 ἀοβοθηαδηΐβ οὗ {Π0586) τοἦο λαά »οΐ- 
ζιἐοα, ἐἶι6 ἐοηιρῖο 4} πολυα. ἄγος ἐλαύνειν --- ἀγηλατεῖν, ἐο α»υ6 οὐ 

ἀπ, ἄγος, ἴ. 6. 9ὁπ6 ὝΠΟ ἴ8 σΌ ΠΥ οὗἁ ΡΟ] αὐ ηρ’ ἃ 580 "θα Ρ]80θ, οἱ οὐ β8ο1]- 
Ἰορο. ὙΥμαῦ {Π18 ἄγος νγ88 18 ἰο]α ἴπ {Π|0 βθαμ6]. 

8. ᾿ἮΟλυμπιονίκης, ὦ ΘΟΉΖΊΙΘΡΟΥ ἐγ, ἐι6 Οἰψηιρὶο σαηιεβΒ. ἨΘ ψῸπ ἐπ 
ῬεΐΖζο ἴῸΣ {π6 ἀοα]6. οΟυΓ86 (δίαυλος. ΟἿ, ΒΠλ10Π}5 Π1οῦ, Απίϊᾳ. Ρ. 895) 
Α. ο. 640. τῶν πάλαι ἀθρο πα 5 ΠΡΟῚ ἀνήρ. 

4. χρωμένῳ δὲ τῷ Κύλωνι κ. τ. Δ. ΠΙΒ ΔιηὈϊἴου15 ἀΘβ᾽ 55 Ὑγ 6 ΓῸ Θη- 
Θοη ογϑα πποϑὺ ΠΚΘΙῪ ὈΥ͂ ΠΪ8. ΒύοΟΘ5Β ἴῃ {πΠῸ ΟἸ ΡΟ σάμηθ5, ἢ]5 ἄνδη- 

ἰδροβ οἵ Ὀἰνι ἢ ἀπα [ουαπρ, δηα ἢἷ5. Δ]ΠἸᾶποθ ἢ} ὙΠοαρθηθβ; δπα ΠῸ 
ΘΟΠΒΙ] 64 {Π6 ΟΥ̓ΔΟ]0 ἰο δβοογίαϊη ἢΪ5. ΡΥΟ Δ} 10168 οὗ βοοθββ 8πα {Π6 

ὙΓΔΥ ἴο ΒΘΟΌΓΘ ἴύ. ἐν τῇ. «««ἑορτῇ ἰΒ Ραῦ [Ὁ ἐν τῇ τοῦ Διὸς ἑορτῇ 

τῇ μεγίστῃ. Ἐοι {886 τοροϑυϊτοη οἵ {Π6 ἃυίϊο]6, οἵ, Κι. ὃ 245. Ἀ. Τ; Μ, 

δ 277. ἃ. 
ὅ. ὁ δὲ παρά τε κι τ λ. ΤΠΪΒ ἰοο]Κ Ρ]δοθ, ἃ5. ΟὟΥβὶ πὶ οο] οὔτι "68, 

Δ. σ. 612. Οὗ ΜΠ] 5 Οἤτοη. Ταῦ. (Ηϊβῦ. Ἰθονίδηβ, 11. Ρ. 458). ΟΥΒΠοΥΒ 
Ἦχ {π6 ἀαδίθ αὖ ἃ. ο. 620. ἐπειδὴ ἐπῆλθεν ᾿Ολύμπια, τοἤοην {76 
Οἰγηιρὶς σαηιθ8 οαρηθ ο. ἸΚΆΠη. (ς 18 ϑαϊῇ. ὃ 985. Ὁ) τϑδᾶβ ἐπῆλϑον, 

ὉΠ οἶξθ {Π1|8. Ῥαββᾶρθ 48. {Ππβύσαὐϊνο οἵ Πἷ8 σα]6, {παῦ {πὸ ἰάορα οὗ Ρ]ὰ- 

ΤΑΙ 18. δ σηϊῆρα ὈΥ͂ ΡΙΌΓΑ] νουῦβ. ΤὴηΘ βαᾶπιο τϑϑαϊηρ 18. δαορίθα ὈΥ͂ 

ῬΟΡΡο δηα (ον. Βαὺ Αὐπο]α Πὰ5. Ῥυίν ΘΟΠΟΙ βῖ  ΘΙΥ Βῃοσγη {πᾶῦ 

ἀπῆλθεν 15. ὑπΠ6 Ῥεοβῦ σϑϑαϊηρ. ἐν Πελοποννήσῳ 18 Δ 464, Βᾶγ}γ8 {Π0 

50}0]., ϑοδβθ {Π616 ΤΟΥ͂Θ. ΟΥΠΘΙ σϑη65 Οὗ [Π6. 58Π1|6Ὸ πδῖηθ Ῥοίῃ ἴῃ 

Αὐἴοα δηα ἴῃ Μαοοραοηϊδ. ὡς ἐπὶ τυραννίδι --Ξ ἴηι ΟἿ 6)" ἐο Φεοοηϊο ὦ 
τύραννος. Δ ῬΓΘΡΟΒΙΠ ΟΠ Δ η4 158. οα56 [Ὁ] ον πρὶ ὡς 18 ΟζΘπ Ραύ [ῸΓ ἃ 
Ῥδυ οἰ ρ]6, ἃ5. ὡς ἐπὶ ναυμαχίαν --- ὡς ναυμαχήσων. ὅθο. Ν, οἡ 1. 48. 

1, καὶ... «νενικηκότι, απηῷ ἐπμαΐ ἐξέ λα βοηιοίἠήη ἕο (ο τοὐίἢ, ᾿ΐηι, 

ἀπαϑηνμοἶ, α8. ἢδ μα δεθη, υἱοίον" ἐγ ἐδ6 Οἰψηιρὲὶς σαριδβ. Ἐρι {Π6. Θ0η- 

βύγαοοη οὗ ᾽Ολύμπια, οἵ. 5. ὃ 181. 9. 860 Ν. οη 1. 70. 8 7. 

0. εἰ δὲ----ῇὐ, διιξ τρλοίλον---ΟἹ. ῬΟΡΡΟ ΘΧΡΓΌΒΒῸ5. στοαῦ ἀοπθὺ 

ὙΠΟ ΠΟ ἔτι βἰσηϊῆοθ, αὐ ἐϊζυᾷ τἰδχιιο ἐθηιριι8. (Ξ-Ξ- Ῥυΐα8 αιϑιη ΤΌΤ 88 - 

σγθαογοίαγ), οὐ λαηι. [ἢ ἢἷβ ὅα0}}}. Ααποῦύ. μῸ ααἀᾶ5, “Τοῦ. τι. Απ οεῦ 

φγαίογεα, ἱ. 6. Δ ΟΥ̓ΔΟΌ]ΌΙη 7) 10 ΤηΔῪ 6 ὑγαῃβ]αξοα ψού. ΟὙἹοὴ δῇον- 
ὙγΓ 5. Ἰθαυποα Ὀγ ὈϊζΓΟ οχρουίθποθ {Π6 σπθ ἱπηροιῦ οὗ {πὸ οὐδοῖθ, 

ὙΠ Οἢ, 88. 508], Ὑγὰ8. σου οῃ ρα ἴῃ δι θίστιοιϑ ἸΔΠρ τα ρΘ, Διάσεα. 

ΤῊΪΒ. γα8 ἃ συθαῦ [Θβύϊνα] οοἸογαϊθα αὐ ΑΥΠΘη5. ἴῃ ΠΌΠΟΙ οὗ δαρίζοι, ἴῃ 

ὙΠΟ. 8}1 {Π6 ῬΘορὶθ ἴοοκ ρα. ΟΥἿὮἁ ϑυ 8 Ὀ]οῦ. ατ. δᾶ Πομ. 

Απίϊαᾳ. Ρ. 838. Τῦ ΤοοΚ Ρἴδοθ συ Πποὰῦ {Π|Ὸ πνγ8}18 οὐ {Π|0ὺ οἷτγ, ἃ οἰγοῦτη- 

βέδποθ Ἀν ΟΡ Ὁ]6 ἴο ΟΥ]Ο, 88 ΤΠο56 ὙΠῸ ὑγου]α Πᾶν ΟΡΡΟΒοα ΒΐΠῚ ὑγ 0 ΓΘ 
(805 ἄταν ουὖ οἵ {μ9 οἰΐγ. Μειλιχίου (μειλίχιος, πα, σγ»αοῖοι!5) 



σπαρ, ΟΧΧΥΙ ΝΟΤΈΞΒ. 8999 

γγα9 Ὧδη δρίἐποὺ αίνοη ἰοὸ Ταυρίίοι, Ὀθοασβθ μ6 ργοϊθοίθα {ποβ πὸ ἰπ- 
γοκο }ἶτὰ τυ [ἢ Ρτορ ἰδίου βαουῆοθθ. ἩΠοΒ μειλίχια ἱερά, ργορίξία- 
ἐογ ΟΕ ἴηι (8. πολλοὶ... . ἐπιχώρια, πιατ [οὔθ 6] πού υἱοέίηιδ διέ 
δαογ γεο8. ρεοσιζίαν ἐο ἐλ6 οοιίγῃ. ΤΠ ραββαᾶσθ Πὰ5. οϑπβοᾶ πιο ἢ 

{τοῦ ]6 ἴο {Π6 σομηπηθηΐαίονβ, πολλοὶ ον! ἀθ ΠΕ ]Υ Τοίοβ [0 {Π|6 ῬΟΟΓΟΙ 

Οἷαββ, ὙΠῸ ὙγΟΓΘ πΠ5Ό]6 ἴο ΟΡ ἱερεῖα (1. 6. ὈΙΟΟΩΥ 5Δοῦ 65). Ηδποθ, 

Ὑγ Ὁ} {Π6 Ὀοβὺ φαϊΐζοτα, 1 Πᾶνο Ρ]Δορα 8. σοπητηᾶ δἴου σύουσι. Ι0 15 480 

Θυἱάθηῦ ὈΥ {Π6 Δη0{Π| 6515, Ππαῦ ϑύματα ἐπιχώρια ἀοηοίθΒ 8. 1655. ΘΟΒΕΪΥ͂ 
Κιπᾷ οὗ βου ῆοθβ {Πδη ἱερεῖα, νἷΖ. 510). ἃ8. Ὑγ6 6. Ὀ]ΟΟΩ]655, ἱ. 6. {86 

{γα 5 οὐ {π6 θαυ. Αὐπο]ὰ δηα Β]οοιπμξ, οΘοποῦν ἢ {Π6 56Π0]., 80 

ΘΧρ αἰπβ ἴΐ, σαλοβ ηιασθ ἔπ, {16 δἤαρα 4} ατυϊηιαΐῖβ, ϑομτηΐΖ (βγη 11}}}85 

Τλιοῖ. Απίϊᾳ. Ρ. 838) βὰν 8 {παὖ {Π18 Θχρ!απδίϊοη οὐ {πῸ 59}0]. 15. ΘΕ ΤΌΠ6- 

Οἵ, 8η4 τ ΐουβ 1 ἴο {Π6 ᾿πόοθη86 γν ΠΙΟἢ {Π6 ΡΟΟΙΘΙ Ο1855 ΓπΠΓΪΒη6, Βαῦ 

1 81 πΠ80]6 ἴο 566 οὴ υΠδαῦ υσαμηθηῦ ἢ6 8565 {Π18 Ἰάρϑ, 84 ΘΟ ἔα Ἰ ΠΥ 

1ῦ υγοῦ]α 6 γοΥῪ παύθγα] [Ὁ {ΠΟ056. ὙὙΠΟΒΘ τηθϑη5 αἸα ποῦ θη Ό]6 ἔπτη 

ἴο ὈΠΠσ 8Π ΔΠπι8], το Ὀτΐηρ οὗ {ΠπΠ6 {Γα]05 οὐ {π6 φᾶν, οἰ [161 ἴῃ ἃ Γαν ἡ 

ΟἿ᾽ ΠΗΡΓΘΡΑΓΟα βἰαῦθ, ΒΘ 88. οαΚθ5, {γαϊῦ, νυ πΠ6, οἴο. ΑΥΠΟ]α οἰΐοβ Η6- 

ΤοΟαοῦ. 11. 47, μοῦ ἰῦ 18. βα]α, {Ππαὖ οα ἃ οογίαϊη ἔοβίϊναὶ ἴῃ Ἐρυρί, ἰπ 

- ὙΠΟ] ΒΎΥΙΠΘ. ΘΓ. ΠΘΟΘΕΒΑΡΪΥ θοῦ Πορα, {Π6 ΡΟΟΓΟΙ ΡΘΟΡΙΘ ΟΠ θα 

10Π|Ὸ ἤσαγοϑ οἵ ἀοαρ οΥ Ῥαβίθ, τηϑρ ἰηΐο [Π6 5Πὴρ06 οὗ βυνῖπο πᾷ 

Ῥακαα. γιγνώσκειν [Π|6 ΟΥ̓ΔΟ]6. 

Βοββϑίοη οἵ {Π6 Δογορο] δ. 

8. χρόνου δὲ ἐπιγιγνομένου, διιέ αὐέο}" 8οηιθ ἐΐηιο ἡαα οἰαρϑοί --Ξ- ἦν 
2) ΟΘο88. Γ᾽ ἐΐηιο. τρυχόμενοι τῇ προσεδρείᾳ, δοΐηᾳ τ0071ν) ἀοιοη, ὃν 

ἐλι6 δῖεψθ. προσεδρείᾳ Τοῖοτ5β ἴο {116 ΙΔ θΟΥ5, νυ αίοῃίηρβ, πα δηχίοίϊοα οὗ 

{ποθθ ὙΠῸ τοῖο οοπαποίηρ [Π6 5ῖ6 96, αὐτοκράτορσι, «οὐέλ, 7 μἰ1 

Ῥοιρογ8. Οἵ. Ν. 21. ὃ 2: 45. 51; ὟἹ. 8. ὃ 2, ψ]θγ6 {Π159 νγογα 8. τπιβϑᾶ 

ἴῃ ἃ 5.1} 1181 56η56. τότε δέ, 70. ἑλεη. Τὴθ ρουγοῖ οἵ {πΠ6 ΔΙΌΠΟΙς 

ὙΥ ΔΒ Π.010}} ΔΌΡΥ Ια σοα αἴζον {πὸ {ἰπη6 οὗ ϑο]οη. 

9. οἱ δὲ μετὰ τοῦ Κύλωνος, 1. 6. ΟΥ]Ἱοη ἃ πα [8 ῬΑΓγ. ------- φλαύρως 
εἶχον, 106}6 ἔπι α δα οοπαϊίίοη. 

10. ἐκδιδράσκουσιν, εβοαροα, ὃψ δἰοαϊίῃ. Οἵ, ΝΙ. Τ. 82. 866 Ν. οἢ 

1. 198. ὅ (ομ4). καί τινες καί, αἴια] 80,16 δυθῃ. 

αἵ ἐλ6 αἰίαν' οἵ ΜΊποτνδ. ἱκέται, α8 βιιρρίϊαγϑ. 

11. ἀναστήσαντες δὲ αὐτούς, “Λαυΐπρ γαϊδϑοά ἐδθηι, 1. 6. ἱπαπιορᾷ 

ἴμθπι ἰο τἶβθ.") ΒΙοοιηῇ, οἱ τῶν... «φυλακήν, ἐλοδ6 9 {16 Αἰλεηΐῖ- 
ἀπ (ραγτεϊἶνο σϑηϊν9) τολο λας δθθην ἐγιέγιιδίοα, «οἰέ, ἐλ6 σιαγά, τὴν 

φυλακὴν 15 {Π6 ἀοοπδαίῖνο οὗ {Ππ|Ὸ0. {πἰπρ' αἴτον ἐπιτετραμμένοι, Δοοουν᾽ης 

ἴο {Π6 ἔουιι]α τρέπω τινί τι. Οἱ, Κὶ, 8 281. 8; 55, ὃὶ 184. 8. ὡς 

ενν ἱερῷ. ΤΠΘΥ {Ποῦρ]ῦ [Π|6 βδοι θα στοπὺπᾷ νοῦ] 6 Ρο]]αἰθα ὈΥ {πὸ 
Ῥοάῖοβ. οὗ πὸ 4οδᾶ, ἀπ Ἰιθηοο, ΠῪ ἔμ156. ῬΓΟΠΪβ68. οὗ φγοϊθοζίοῃ, {ΠΥ 

ῬΓονα]οα οι {Π0 ΒΡ] Δ μ 8 0 αιὶῦ {μὸ μΪδοο, ἐφ᾽ ᾧ (οὴ οοπάϊέϊονι 

τῷ ἔργῳ, Ἶ1. 6. πὸ ἰακίηρ Ροβ8- 

ἜΣ ΣΝ ᾿Ὶ ΄ 

ἐπὶ τὸν βωμόν, 



400 ΝΟΤΈΕΒ. [Βοοκ . 

ἐπαξὴ μηδὲν κακὸν ποιήσουσιν (80. αὐτοὺς) ἴ8Β [ο Ὅ6 οοπδίγποίοα τ ] 
ἀπέκτειναν. ΤῊΘ Βαθή]θοῦ ἰΒ οοπίαϊποαᾶ ἱπ 

οἱ---ἐπιτετραμμένοι. ἐπὶ... βωμοῖς, “ αὦ αγαϑ ὅην, σοπιϑροοίι, ἢΠιηι6- 
πἱάμηι. Ατοβοι. ποῖ Ο6]. [Ὁ] ον ἰῃ ΠΪ8. Ἰαϑὺ δαϊίοη. τῶν 
σεμνῶν ϑεῶν ἴΒ ΘΙΡΠΘΙΙΙΒυ ΟΠ] Ραῦ ἴον ἐλ ᾿γίμηψθθ. ΤΠ ἐθηιρῖθ οὗ 

{π686 σοάρββοβ γα Ὀθύνγθοῃ {Ππ6 οἰΐδθὶ δηα ἐπθ Αὐθοράριβ, τυ] 0 ἢ. 

Π]Παβίσαθθβ Ππ0 πὸ οἵ ἐν τῇ παρόδῳ. ἐναγεῖς---τῆς ϑεοῦ, αοοιγ)ϑο( ἢ 
ἐῆ,6 φο(α688. τὸ γένος οὗ {πΠ6 ΑἸοΙη: πα. 

12. στασιαζόντων, αὐυϊάφα ἐγυέο γαοίίοηθ. ΤῊ Ϊ5. τγὰθ ΠΘη ἸΒΑΡΌΓΕΒ 

Ὑγ85 ἰθδᾶου. οἵ ἴπ6 ΟἹ βΆγουΥ ἴῃ ΑΥΏΘη8, ἴῃ, ὁρροβιθϊοη. ἰο ΟἸθἰβίμθπθβ. 

Βρύνγθθῃ ἸΒΡΌΓΑΒ 8Π4 ΟἸΘΟ θη 65. {ποῦ Πδα ῬθΘὴ ΡΥ ΘΥΪΟΤΒΙΥ ΤΟυτηθα ἃ 

οοηπθοίίΐοη οἵ ἔρθη 5}}10 δη4 Ποβρ ] 1, πα μθποο {π6 ϑραγίδη Κὶηρ 

οϑιὴθ ἴο {Π6 δα οὗ 15 ἔγϊθπα. Οἐ, Ἡθγοαού. Ὗ. 70, οὔ 864. κατῆλ- 

ὅον ΤΟΪΟΥΒ ἴο ῃο86 ῆο δα Ὀθθὴ ανῖνθη οαΐ. ἔτι, '. 6. ἴῃ {Π6 

τηθ οὗ ΤΠ ΠΟΥ 468. 

Ν ΄ . ᾽ , 
ἀναστήσαντες δὲ αὐτούς. 

ΟΡ ΙΒ, ΘΟ ΧΟ 

ΤῊ ομ͵θοῦ οὗὉὨ {πῸ Τιδοθ θη ΐΔΠ85 ἴπ τα αἰτίη Π6 ΑἸ] πἰαπΠ8 [0 τοτπονο πθ ΡΟ] Πα Ομ, νγ 85 
ἴο δχοῖϊίθ οαϊατη αραϊηβί ῬοσίοΙθϑ, πὸ ὈΘΙοησοα ἴο {Π6 ΤΆΠἢΠΥ οὗὁἨ τ 6 ΑἸοιη:οηϊᾶβ, απ 

ὙΠΟ νγ8ϑ {Π6 τηοϑὺ ῬΟΥΥΘΥ ΤᾺ] τηδῃ δὖ ΔΊΠδη8, ἀπ Ορροδβρᾷ ἴῃ 811 τοϑρθοίβ ἴο ἴθ Τιδοθᾶςο- 

τηοηἶδη8 (88 1-8). 

δῆϑεν, 70᾽- 

πρῶτον --- δε- 
1. ἐλαύνειν ἐκέλευον - μετὰ τὸν Κλεομένην. ὅ0}0]. 

δοοίἠ, (5666. Ν. οἱ 1. 92. ὃ 1), Ὀθ]οηρβ ἴο τιμωροῦντες. 

ον αἷϊ ἐδυηβ οἶδ6. εἰδότες δὲ Περικλέα---προσεχόμενον αὐτῷ, 

ζηποιοῖης ἐπα Ρογοῖθ5 τρα8 ἐπιρίϊοαϊοα ἐπ ἐξέ (866. Ν. οἡ εἰδέναι, 1. 09, 

ὃ δ). μητέρα, 1. 6. Αραγὶδίο, ἔπ σγδηααδαρῃίον οὗ Μίθοδοὶοβ {Π6 

50. οἵ Α]οπιῷοη, ἃ ἄϊγθοῦ ἀοβοθοηδδηῦ οὐ Α]οιπέθοι {86 ΤΟπΠποΣ οὗ {ΠΗ 

ἈΠ], πγμὸ Ποῦ Βη6α ἃ. ο. 1100. ἐκπεσόντος αὐτοῦ, ἐγ ἠδ᾽ 106) 

εαἰϊοα, προχωρεῖν. 866 Ν. οπ 1. 109. ὃ 8 (1π1{.). 

2, τοσοῦτον---ὅσον, 80 Ἡντιο7)----ϑ. τοῦτο, ἷ. 6. ὈΔΗΪΒΗΙΠΘηΐ. 

οἴσειν τοῖοΥβ ἴο {π6 Βι]θοὐ οἵ ἤλπιζον. ὡς... «ὁ πόλεμος, απ ἱΠποιρῆ, 

ἐ}ι6 τρα}" 10676 ἔπ, ρωγέ οσοαϑιογιεί, ὃῃ ἢν ὲ8 ηυϊβ γον έν. ΤἼ|6 Τιδοραςοιηοηὶ- 

8Π5 ΚΗΘ Ὑ76}} {Παῦ {π6 ΑΥΠΘΠΙδη8 γοῦἹα τοίαβο ἴο δ ηἾ8}) ῬΟυΊο]θβ, δπα 
Ὁ. τηδκίηρ {Π18. ομο οὗ {π συουπαᾶβ οὗ {Π6 σνᾶσν, {ΠῸῪ Ππορρα ἴο Ρ]δοθ 

μἶτα ἴῃ {Π6 οὐϊουβ ροβί οη οἵ Ὀοΐπρ, ἴῃ ἃ τϑπηο 1, πὸ δαΐθιον οὗ 811 [πὸ 
ΟΔἸΔτηἸ {165 ὙΥ ΒΟ τνου]ᾶ τοβϑα]ῦ ἔγότα ἰύ. ΤῊΘ υῸ1016 ἴῃ τὸ μέρος, ἃ8 

ΑΥ ΠΟ] ΤΟΙ ΔΓΚΒ, 15 ΘΠ] ΟΥ Θα ἴῃ τίου Θ ἰο {116 Το] αίϊνϑ ἔθυηι, τὸ ὅλον, 

ΟΥ τὸ πᾶν, ἐλ Ῥατὺ Ὀοὶηρ ορροβθᾶ ἴο ἐλ ΠΟ]. 

8. τῶν κα ἑαυτόν, 7 ἰδιοδο ἐγ, 7.18 ἐζηλο τες οΥ ̓ .ϊ8 οογυξοηι ρον αὐ168. ἼΧ, 

ἢ 292. 11. 2. ἄγων, τρλῖϊα οοπαιιοίίη. ὅθ Ν' οὶ 1. 18. ὃ 0. 

΄ 
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πάντα, ἴῃ, αἷΐ γεβρεοίϑ. ὥρμα τοὺς ᾿Αϑηναίους. ΤΗΪ5. Ορροϑί(ἴοπι οὗ 
Ῥογίοϊοθ ἴο {πὸ Τιδοθαξοιποῃίδηβ, 1 ἀβου θα ὈῪ {Π6 Αὐπμθπΐδη οομηΐο 

γε ϊύουβ το {π6 ᾿ηῆποποθ οἵ Δβραβία. Βαῦ {πΠ8 ὈΙ ΓΘ 688. οἵ βρὶγῖῦ ὙσΊΓἢ 

ὙΠ Ποῖ {Π6 ΟΠΔΓΡῸ Ὅγ85 Τη816, 5 οννβ ἰ05 []ἸΒοῃοο, οὐ δὖ Ἰθαϑῦ 118 Ῥ,ΌΒΒ 

δχδρρογαίίοη. ΤΠΗΘ ΤΘΆβΟπ5. ὙὙΒΙΟ ῬΟΓΙΟΪ65. ΠΙτη56]} ΒΒ Ὶ5. [ῸΓ Ῥ61- 

Βιδαϊηρ {Π6 ΑΥΠΘπίδΠ5 ἴο ρΡῸ ἰο τγϑῦ τ ἢ [Π6 1,ΔοΘ ας π ΟΠ 8 8, ΤΠ8Υ ὈΘ 

᾿ΒΘ6Π ἴῃ ΠΪ8 ΒΡΘΟΟΙ (1. 140 144). 

ΘΟΕ ΑΡΠ Ή: ΟΟΧ ΜΈ ΠΤΤ: 

ΤΠ6 ΑἸΒοπΐδπ8 τοίοσὶ προπ ἐπ 1, Δοο το πηοπίϑπβ, {πα ΓΠ6Υ 58411 ρα ῦ ἀὐνᾶν {πο ΡΟ] ποτ οὗ 

γΠ ἴον {πον ᾿ιδα Ῥθοη κα Πν ἵπ ῥτοίαπί πο [Π6 απο τυ οὗἩἨ ΤΏΘΠΑΓαΒ (δΚ 1, 2), ΔΠα 4180 [Πδὲ 

οἵ Μίπογνα, Ὀγ ἴΠ6 ἀθδίῃ οὐἁ Ῥδιιββηΐαβ. ΤῊ Ϊ5 ̓ ϑδβ {Π6 ἰβίοτί απ ἴο παγγαΐθ {Π6 οἰ Γοιτη- 

βίβποθβ οὗ {Π6 ἴγθραβϑοη δἀηἃ ἄραΐῃ οὗ Ῥαπβαπίδβ, νη, θη Π6 Πδᾶ Ὀδθη τϑοϑ!] θα ἔγοτα 

815. σομητηδη δ ἴῃ6 Ηρ] βροηῦ δπᾶ Ὀσγοπρῃς ἴο ἐγῖ8], τνᾶ5 δοαυῖ 64, ἀηἃ τοϊαγπρᾶ ἴο {0 

ἩἨδ]]εϑροπί ἴῃ ἃ ργῖγαΐθ οαρδοῖἐν (δ 3): {Π16 ἢγβέ βίβθρ π᾿ ΠΙΒ. ὑγθαβοπαῦ]Θ ΘΆΓΘΘΓ Ὠδα ὈΘΘΠ 

ἴΠ6 βοπαϊπο ῬΔ0Κ βοῖπηθ οὗ ἴΠ86 Εἰ Πρ 8 ΓΘ Ὁ η8 πη Πδα ὈΘΘὴ ἴακθη ὈΓΙΒΟΠΟΙΒ (δξ 4, ὅ), 

ΒΟ ἢ {πῖπα Β6 Πδα οἤδοῖθα Ὀγ [Π6 αἰὰ οἵ ἀ οπρυ 8 8)ὴ Εγοίγη, ὙΠῸ Ἠδα 480 οαγτὶθα 8. 

Ἰοΐίοσ οἵ Ῥαιβαηίαβ ἴο {πΠ8 Κἰπα (8 θ), ἴπ τ ΒΙοἢ δὴ ΟΥ̓ῸΓ τν5 τηϑᾶθ ἴο ὈΘίΤΑΥ ἴο ΧΘΓΧΘΒ {Π0 

Ὑγ016 οὗ ἄτϑρθοο (8 7). 

1. ἀναστήσαντες. ὅ68 Ν. οπ 1. 196. ὃ 11. πότε, 7ογηιονἶγ. 

ἐκ... «Ταινάρου, 77οην ἐδ ἐδηιρίς 97 Νερένιο αὐ Τπαγηιϑ. ἀπαγα- 

γόντες διέφϑειραν. Τῦ νγᾶβ ΡΓΟΌΔΟΙΥ [Π6 ΤηθΙΠΟΤῪ ΟΥ̓ {Π18 Ουύγαρθ, Ὑν 10} 

ΟΟΟΑΒΙΟΠΘα ἴῃ Ραῦὺ {Π6 {π|γ Μθββθηΐδη Ὑγ8 1. καὶ Ὀθίογο σφίσιν 
ῬΘΙοηρΒ ἴο πΠ6 ὙΠΟ]6 βοπίΐθποθ. Κααρ. νομίζουσι Τοῖογ5. ο {ΠῸ 

ΑΥΠΘηΪΔΠ5. τὸν μέγαν σεισμόν. Οἷ, 1. 101. ὃ 2. ΤῈ [Π6 ορἱπίοη 

ΟὈἑαϊ πο ΘατΤΘΠοΥ, ὑπαῦ 018 Θαυ Πα π ΚΘ τγὰβ βθηῦ 88 ἃ Ἰπαρπιθηῦ [ὉΓ 

[Π6 ουΐγασθο ΠθγΘ. Βρόκθϑη οὗ, 1 ψ11}1] τϑϑα!]γ 6 560 ῃ ΠΟῪ {Π15 Δρραγθηῦ 

Ἰητογροβιτοη οἵ {Π6 σοαβ ἴῃ {ποὶγ ὈΘ ΗΔ], τηπβῦ Πᾶν οχοϊζοα {η6 Ηρ]ούβ 
ἴο 5ύγ! ΚΘ ὉΠ06 ΤΠΟΓΘ [ὉΓ ἔγθθάοτη. 

9, Χαλκιοίκου, ἀιροί τις ὄπ α ὑγάξετν ἤοιιδο, ντὰ5 ἃπ δρὶ ποὺ οὗ Μηποῦ- 

γὰ αὖ ϑϑρατγίδ. 

8. μεταπεμφϑεὶς... . Ἑλλησπόντῳ. ΟΥ̓ 1. 9ὅ. ὃ 8. ΤΠῖ5. νηΐ ἴοοΚ 
Ῥίδοθ ἃ. ο. 418. ΟἸσηηρ. Τὅ. 8. ἀπελύϑη μὴ ἀδικεῖν. ““ΑΟΟΘαΓ ΑΓΒ 

ΤῸ5 ΒΌΡΓΔ [. 95. ὃ ὅ τοϊαία." Ῥορρο. δημοσίᾳ, ὃψ γείϊο απἰλογέγ, 

ΟΡΡοβοα ἴο ἰδίᾳ ἴῃ ἐῃθ ποχῦ τηΘΙΏ ΘΓ. Ἑρμιονίδα. ϑοιηθ ὙΠ Ὲ 
Ἡσάβοη τοραγα {Π]15 85 Π6 πϑιηθ οὗ [Π6 5ῃϊρ0, Ὀαύ 1Ὁ 15 Ὀοίζο ἴο τοῖον 1ὖ 

ἴο {π6 Ρίδοθ ἴὸ σοι {Π|6 ἐγίγθιηθ Ὀο]οηρϑᾶ. ἄνευ, ἰ. 6. νγιΠουὺῦ 

Π6 Δυιποῦιν οἵ. τῷ μὲν λόγῳ, ὅπ, ργδέθη66, 16 ΟΡΡοβϑᾶ ἰο τῷ δὲ 

ἔργῳ ἴῃ {πΠ6 ποχῦ οἶδαβθ. πράσσειν (0 ἐγαπδβαοί) ἀρ πη 85 οη. ἀφι- 

κνεῖται. ὅδ. ὃ 222, ὅ, τὸ πρῶτον ἐπεχείρησεν; 1. 6. ὈΘΙΌΓΟ ΗΪ8 1608}} ἰο 
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ϑΡρδυία ἔγοιη ἢΐΒ Θοτητηδη αὖ [Π6 ΗΘ] οβροπῦ. ΤῊΘ Μἰβίου θη ΠΟῪ βῸ68 
Ῥδοῖκ, ἃπα ἔπι ΠἴΒη65. πθ ὉΠ {Π6. τθᾶβοη οὗ {815 τ608}}1, Ὑηΐ8 Θχρ]απᾶ- 
ΤΟΡῪ ῬΑΓΘΗΓΠ 6515 Οχύθη 8 ἐο {Π|6 δπᾷ οἵ οῃδρ. 180, ὑγῆθυθ [Π6 Βἰβύουυ 18 
ΘΒ Θα ΠΡΟ [18 τοίθση ἴ0 1Π6 ΤἩΟ]]θαροηῦ 88 ἃ ρυϊναΐθ ρϑίβοῃ. ------ 
ἐφιέμενος... «ἀρχῆς. ὃ. ὃ 192,1, 

4. εὐεργεσίαν---ἐς βασιλέα κατέϑετο, ἢ6 Ἰαϊὰ ἐἦι6 δὶπρ εὐιᾶον οὐϊέρα- 
ἐΐονι ; Ἰἰθθν]]γ, λθ ἑαϊὼ “0 ὦ 7αυον τοὐέλ, ἐλ6 δίηρ (580 Ν' οἡ 1. 199. 8 8), 

{πὸ τπρίδρ!ου Ὀθΐπρ' [θη ἔγτοτη 8. ἀθροβὶῦ οὗ ΤὩΟΠΘΥ ΟἹ ΔΠῪ γΑ]ΌΔΌ]Ο, ΤΌΣ 
Βα [6-Κοορίηρσ ἴῃ {πῃ μαπαβ8. οὗ δποίμου. ἀπὸ τοῦδε Τοϊαΐο5 το {Π|0 

οἰ οαμηδίαποθ ἃθοὰῦ [0 6 ΤηΘΗΠ]ΟΠΘ. ---- πράγματος, ἷ. 6. {Π|6 {ΓΘΆΒΟΠ. 

ὅ. Βυζάντιον γὰρ ἑλὼν κ. τ. Χ. ΟΥ̓ 1. 94. τῇ προτέρᾳ παρουσίᾳ, 
οἡ, 8 7γ8έ αγγὶυαῖ, ἘΒ]οοιη, το πμάθυβ, οὐ ᾿ὖ8 χγϑέ ἀρργοαοῖ,, Ὀὰῦ ἴον 

τ Πδῦ ΤΘΆΒΟῚ ἰῦ ἄο65. ποῦ ἃρρθδι. ΤΠ ἀαϊίνο ἀθποίθβ {τη Πθη (8. 

ξ 904). βασιλέως προσήκοντες, γϑἰαΐοη8 47 {76 δίπ. ὙΠῸ ρατεῖ- 

ΟἸΡ]Θ Βοι8 Πὰ8 [Π6 ἴοτοα οὗ ἃ βυθβίαδηξινο ΟΥ Μι. ὃ ὅ70. ξυγγενεῖς 
ΤΘΙΟΓΒ. [0 Τ ΙΔ ]ΟΠΒΠῃ10 ὈΥ ΘΟΠΒΘΔΉρΡΙΪΪΥ, 88. ΟΡΡοβοα [ο προσήκοντες, 

ὙΠ Ϊ0 ἢ) ἀθπούθβ Το] ]οΠβ Ηρ ὈΥ ἢ] ηϊῦγ. ῬΟΡΡΟ βυρσροβϑίβ ὑπαῦ {Π6 ὑγοσβ 

816 Ρ]Δορα τορϑίμοι ΠΟΘ ἢ πὸ αἸΠγθποθ οὗ βἰρηιβοδίίοη, ἴπ οὐ οΣ 

ὑμαῦ {Π6 Ἰᾶάφα οἵ γ᾽ ]οΠΒἢΡ ΤΥ 6 ΤΊΟΓΘ [ὈΓΟΪΌΪΥ ΘΧΡΙΘΒΒΘα, --τ- 

ἑάλωσαν. ὃ. ὃ 207. Ν. 2. αὐτῷ, 1. 6. ΒΥ Ζαπίϊαμη. ἄλλων {Π8ῃ 

ΟΟΠρΥ]ὰ5 ἴο μοι Ῥαιϑαηΐαβ Πϑα οοηῇ ρα ΠΪ5 βθογθῦ. ξυμμάχων. 

ὥ.. 8. 105...1; τῷ δὲ λόγῳ. 3660 Ν. οἱ ὃ 8 Βυριϑ. ἀπέδρασαν 
αὐτόν, μαά εβοαροί, 7γοην ᾿ΐηυι. ΤῊΪθ νου 5  ]Π65 ἐο Ἔβοαρ}6 80 88 ποῦ 

ἴο Ὀ6 ουπᾷ (οἴ, Χοη. ΑΠδ0. 1. 4. ὃ 8), Δηα ἴῃ ΡΓΟΒΘ 18 οἱὔΐθῃ [ο]ουγοᾶ 

Ὁν {π6 δοουβαίϊνϑ. 

ὁ. Τογγύλους Αἰτον {86 ΔρΡΡρυθπθηβίοη οἵ Ῥαιβδηΐδβ, ἀΟΠΡῪ]ῸΒ βοὺς- 

ἐ]οᾶ ἴῃ Νίγϑβία, ὑσμογο {πὸ Κίηρ Ὀοϑίονυ θα ΠΡῸῚ ὮΪΠῚ ΒΘΥΘΓΆΙ [ΟΎΤΠΒ, ἃ8 

{6 τουναγᾷ οὐ Πῖ5 ἰτθθο μοσγ. ΧΘΠΟΡΠΟΙ, ΟἹ 18 ὩΥσῖν ἃ] ἴῃ Μγϑίθ τντυ 

{86 Ογγθᾶπ ΤΌγο685 (Ἁ. σ. 899), Τουπᾷ {6 συϊᾶονν οἵ ΟΟΠΡΎ]ῈΒ 511] Ἰἰνὶηρ; 

δη ἴῃ {πΠ0 ἱροῦ οἵ ἂρ. 5116 πηϑὺ ὑπ ΘΟ 6 Πϑν θ᾽ ὈΘΘῚ ΤΩ Ο]. ὙΟΌΠΡῸΓΡ 

{πη ΠΟ Βαβραη, ΠῚ5 βοηβ, αουρίοη πᾶ (ΟΠΡΎ]ι8, οα. ΤῊ ΟΠ 5 

ΔΥΓῖν αὶ] ἢ {πὸ Το ἀεθιποηΐδη ΤΌΤ ΟΘ8, Βα ΓΘ αθυοα ὑπ 6 ὑουγηΒ ἴο ΠΪΠῚ 

δηᾷ Ἰοϊποᾶ {π6 ασγθοῖβ. ἔπεμψε... -«Τόγγυλον. Τῦ 5 ῬΓΟΌΔΌ]Ο {παῦ 
ΘΠ συ 5. Ἰοῖρ ΒΥ Ζϑῃ τ πτὴ ΒΟΟΣ ἴον {π6 Ῥγθίθ παρα θβοᾶρθ οὔ {86 ρμι]- 
ΒΟΠΘΙΒ, ΔΙΌ ΠΟῸΡῚΙ βοῖηρ {Π1ηΚ {παῦ Π6 νθηῦ ἴῃ ΘΟΙΏΡΔΗΥ 1 {πθη. Α8 
16 γγὰ8 {πρὶν Κοορου, μὸ οοὐ]Ἱα Ὀοίζου οΘοηπῖνο αὖ {Π|60 1} Θβοᾶρο ὈΥ 16- 

τηδἰπῖηρ ὈΘΠΪπα Δηα σου παΐπρο ἴῃ Ομ πη, {Π8η Ὁμοῦρν μι Πδᾷ Ἰοῖν 

αὶ ὑποῖα. Ηδφ οὐ] ΘαΒ]Υ ον ουίακο {π6Π}, αἰΐον ἔΠοΥ μδα σοὺ θουοπᾶ 

{86 τϑδοὴ οὗ {πὸ ἄτγθοῖβ. αὐτῷ, ἷ. 6. {Π|0 Ῥουβίδῃ Κίηρ, 
ἤ. τούσδε γοῖοιβ ἴο {ΠῸ οαρύϊνοβ. 88 Ὀοίηρ Ριοβοηῦ 6 ὴ {ΠΗ Ἰούίου 

νγὰβ τοδ ἰοὸ {πὸ Κίηρ. ὅθ Ν'ὶ οἡ 1. ὅ8. 8 3. Δοοονάϊηρ ο 1)8}}}. {Π|15 

πορσούϊαὐϊοιι ἴοοῖ μ]ὰοο ἃς ο. 417. ΟἿ, ΟἸαβ8. λίυβ. 1. Ρ. 188, δορὶ 
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ἷβ ἃ Ῥορέϊο ἔοστ ἴοι δόρατι, δη 15 τοίαϊποαᾶ Ὀγ [6 Αὐτὸ Ῥγοβθ νΎ ΓΟ 5 
ἴῃ {Π|6 ρΡῇγαβο, δορὶ ἑλεῖν, ο ἐαῖδ ᾧ }7ΊΒΟΉΘΥ φζτσαν. ΟἿ. Κ. ὃ 08. 8 ; 

5. ὃ δ0. γνώμην ποιοῦμαι, λαὺο τέ ἐπι ηυϊηα τ: 1ξ ἐβ ἡ ὑγυξοηζοηι. 

Νοίϊοθ {Π6 ομδηρο Τροτη {μ6 {π|γ το {πὸ ἢγβὺ ρβϑύβοῃ. 
ΤΠΟ ἀαίίν οοηβίγπούϊοπ 15. {ΠπΠ6 ποῦ οοιαπιοη. ΟἿ. Κι. ὃ 219. 1. 

ἐπὶ ϑάλασσαν ο5ῦ ἦπ, Αϑίαην Δ]Ππονόθυ. Οο6]. 
μεῖῦα, τρ6 πιαψ γι Κζιυξιιγ6 60} 7 68ροτιώ. 

ν Ε] ’ 

σέ---ἀρέσκει. 

. , ΄. τοὺς λόγους ποιησό- 

ΟΕ Ρ ΤΠ ΟῚ τ 

ΧΟΓΧΕΒ ἰου ΠΡ σοοοῖτϑϑ [Π6 ῬτΌΡΟΒᾺ] οὗ Ῥαιβδηΐαϑ, ΔΠ4 Β6Π 65 ΑυΐδθΆΖεηβ ἔθ ΗΠ τυ Ἱἢ ἃ Ἰδἰἐοσ 
(8 1); ἴῃ τ Βῖ οι {πὸ Κἰπρ ΦΧΡΓΘΒΒ68 ΠΪ8. ΟὈ] σα 108 ἴὸ Ηΐτη ΤὉΓ {η6 γτοίατη οἵ {ΠῸ σΑΡ ΕΥ̓ 68, 

δΟσΘ 65 ἴο 118 ῬΓΟΡΟΒΆΪΒ, Δηἃ Ὄχμοσίβ ΗΪΠῚ ἴο ΕΡΆΤΘ ΠῸ ΡδΪὴ8 ἴ0 ὕὑσίης {π0 αἰαῖν [0 ἃ ᾿γοϑ- 

ῬοτΓΟὰΒ ἰβϑὰρ (δ 2, 8). 

1. ᾿Αρτάβαζον, Αγίαϑαξιιδ. δ νγὰβ {πΠ6 βοὴ οὗ ῬΠΔΓΠδΟΘ8, 8Πη4 09 
οὗ {πὸ τηοβὺ [1 ΠΠὉ} ἀπ αἰβιϊ στ 5η64 οὔ {Π6 φθπονα]θβ οὐ Χουχοθ, Ηθ 

δοοοιηρϑηϊοα {π6 Κίησ ἴπ ᾿ἶβ Τοίγθαῦ, 88 [81 85 πὸ 9] βροπί, πα {πῃ 

τοῦαν πο το ῬΆΠ]6η6, ἰοο0 Κ ΟἹ  πύμα5, ἀπα Ἰαϊα βίορο ἰο Ῥοίϊαα. Βοὶπρ 

ἘΠΠΒΙΘΟΟΒΒΙᾺΙ ἴῃ Πἶ5. αἰξοιηρῦ ἰο ἰαΚο {Π| φῬίδοθ, μ6 1οϊηθ 4 ΜδυΟΠΙμ8, 

ἃ πα οἴου. {π6 Ὀαίι]6. αὖ Ῥ]αΐθα, ὙΠ ο ἢ} τγῶβ Τουρηῦ ΘΟΠ ΓΑ ἰὼ Π8 

δανίορθ, μο ἤδα ἱτἢ 40.000 τηθῃ Δουοβ5 {πὸ Ἡο]]οβροηῦ Ἰηΐο βία. ὙῊο 
Κίησ οου]Ἱᾶ ποὺ πᾶν ᾿π τ βέοα ἕο θοίτον Ππδη 5 {Π15 ᾿πιροτίδηῦ δπα 46]1- 

οαΐθ πορούϊαοη. τυ {ἢ Ῥδαβαηϊαβ. τήν τε Δασκυλῖτιν σατραπείαν, ἐδ6 

βαΐγαρῃ 47 1λαβου ἰλεϊ8. ““ΤΊΙΘ ΒΑΊΓΔΡΥ οἵ ΤΑβοΣ τη ΘΟΙΏΡ ΘΠ Θη464 [9 

οἰτίοβ οἵ {π6 Πο]]βαροπῦ, ΒΙΠΙ γα, ἀπά ῬΑΡΒ]δροπία, οχιθπαϊηρ ΔΙῸ Κ 

{Π6 Βοιίποτη 5ΠοΡῸ οἵ {π6 Ἡθ]]οβροηΐ, [μΠ6 ῬΓορομπίβ, πα ὉΠ6 Ἐτιχὶηθ. 
Τὸ [00 Κ 115 πϑῖπθ ἔτο μι ΤΠ ΒΟΥ ΠῚ, Δη ἸΠΟΟΠΒΙ ἀθΓΆ Ὁ} Τουγη ΟἹ {16 5]1010 

οὔ [π6 Ῥυοροιίῖβ, συ μθτΘ [Π6 βαῦγαρ τοϑι θα πᾷ Πα ἃ οαβί]6 βΒασγοππαοθα 

ὉΥ͂ 8 ῬΆΙΚ ΟΥ̓ ΟΠ856, ΒΟ. ἃ5. ὙὙ88. ΘΟΙΩΠΠΟΙΠΙ]Υ͂ ῬΟΞΒΟΒΒΘΩ͂ ὈῪ {Π6 Ῥουβίαπ 

ΒΟΥ ΘΓΠΟΥΒ. ΤῊΪΐΒ τα {πΠ6 Ῥγουίποθ οὔ 10} ῬΠΔΙΠΆΌΘΖιιΒ υτὰ8 δέζου:- 

γα 5. βαίγαρ.") ΑὙΟ]ά, Μεγαβάτην, ἤ]εσαθαΐοβ 56 {πουρηῦ ὉΥ 
ΤΠΔΠΥ ἴο ὈΘ {Π6 581ὴ6 ἃ58 {Π6 Ῥϑῦβοῃ οὔ ὑπαὺ πᾶτηθ, Ὀθ]οησίηρ ἴο {110 

ΤΟΥ͂Δ] ΤἈτΩΠΥ οὗ {π6 ΑΟΠιηθηϊάς, ἀηα οοπβίη οὐἠἨ Πϑτῖπβ ἀπ Αὐ αρΠοῦ- 

π68, πα ὙΠο56 ἀαπρηίον Ῥαιβαπὶαβ ἀθϑσπϑα ἴο τηϑιτΥ. ΟἿ, Βιμ1 8 
Τ]οί. ἅτ. ἀπᾷ Βοιη. Βίορ. δπα Μυ1Π0]. 11. Ρ. 1000. ἀπαλλάξαντα, 
λαυΐπρ αὐἰϑηυνίϑϑοα ἴγοτα [Π6 σονθγητηθηΐ. ἐπιστολὴν ἀντιπετίϑει, σαῦθ 

α Ἰοίέογ' ἦγ γορῖῃ. αὐτῷ, 1. 6. ΑαἰδΌΔΖαΒ. διαπέμψαι ἀΘΡ6Πα85 ΟΝ 

ἀντεπετίϑει ὙΥΠ10}}. Πᾶν ἴῃ ἰῦ Π6 56η86 οἵ ἐκέλευε. 6 τηϊρῃῦ οοπδβίγποῦ 

ἐπιστολὴν ἴῃ ἀοροπᾶθποθ ὁπ διαπέμψαι, 88 ἰῦ ὈΘΙΟΠ 98 ἴῃ 5Β6η56 [0 ὈΟΪ]} 

γ ΘΓ. τὴν σφραγῖδα 5 ΠΘΓ6 [Δ Κοη ἴῃ {πὸ βθη86 οὗ σφράγισμα, ἐδ 



404 ᾿ ΝΌΟΝ. [Βοοκ 1. 

Τηιργ 8810}, 97 ἐδι6 δἰσηιοέ, ὙΠ ἢ τγὰ8 Δ] χοᾶ ἴο Ἰούζουβ οἱ νὶπρ' ἔποτὰ {Π0 
ΒΔ} οὗ ΤΟΥ] δαῦπουϊγ. ΟΥ̓ σοῦτϑθ {Π6 Κίπρ σγου]ᾶ ποὺ ἱπένυϑὺ ἢἰ5 
βίστιοῦ ἰο 6 σαγτ θα ἴο 5.00 ἃ αἰβίδηοθ, ἃπα τυ ΒΙοἢ. ταὶ ῦ θ6 πβοα [ὉΓ 

ῬΤΡΟΒΟΒ Ῥγοἡ Πα 1018] ἴο Η15 Ἰηϊουοϑίβ. ΤῊΘ 5010]. βᾶγ5 {πδῦὺ {Ππ6 568] οὗ 
{π6 Ῥοιβίδη κίπρ παᾷ {Π6 ᾿τηᾶρθ οἵ {Π6 Κίηρ, οὐ οὗ ΟΥτγὰβ 16 Του πᾶον οὗ 

[86 οι ρῖνο, ΟἹ οὗ ὅπ Ποῦβθ οὗ Τλαγῦῖπβ. ὈῚ ἡ Ποβο ποὶρῃϊηρ μ6 οὐταϊηρᾶ 

{Π6 Κίπσάοιῃ. ἀποδεῖξαι ἴο ῬαιδδηΪ88. παραγγέλλῃ ἰδ ΠΟΙ 
ΘΙΠΡΙοΟΥοα ΤΣ {Π6 ορίαινθ. ὅθο Ν, οἡ 1. 26. ὃ 2: δ2. ὃ 8. 
σειν ἀΘΡΘμΠα5 οἢ ἀντεπετίϑει. 

ὥ,. τά τε ἄλλα ἐποίησεν, ἱ. 6. ἢ6. αἰδιλῖθβοα Μοσαθαίοβ ἃ πᾷ ἀϑϑαπηθα 
15 σονθυῃητηθηΐ.. 

8. ὧδε. «Παυσανίᾳ. Τὴ ταβροοῦ [0 {ΠῸ6 5Βἰ Πρ] οἱ γ οὗ {Π|8 ϑσογαϊ τη, 
ΒΙοοΙΙ, τϑιηδ β, ὑπΠαῦ 10 15 οἵ 1π6 πιοϑῦ τοτηοίθ ϑηςαυϊεν, Πα ΒΟ ἢ ἃ8 

ΟΟΟῸΠ5 ποῦ πΠΓΡΘΟΌΘΠΤΠΥ ἴῃ {πὸ ουρύατοϑ οὗ τ1η6. ΟἹᾶ Τοβίδιιθπι. ΟἿ, 
Ἡφγοαού. 1ΠΠ|. 40. τῶν ἀνδρῶν Υη8 0 ἀΘΡΟΘΠΩ οἡ οὗς (οἴ. ΜΈ. 442. 1), 
«οἠοηιδοθυ67" 97 {λι6 Ἤλόγν --- ἐλ6 ηλθην τρἤοηι. ῬΘΡΠΔΡ5 ἰῦ 15. θύοι ἢ 

ῬΟΡΡο ἴο τοραγαὰ 1ῦ 85 Ὁη6 οὈ͵θοίίνθ ρϑηϊονο ἴον εὐεργεσία. κεῖται 

ον ν οἴκῳ, ψολ" γσοοί ἀὁ6α18 α76 ἰωϊε “0 ἔην, ον λοι. ΤΏοϑο γ8ὸ Βδᾶ 

ἄοπο {Πη6 Κίπρ ἃ βοῦν ὑγο 6. 081164. ΟἸΌΒΔΠρο ([. 6. εὐεργέται), ἃπᾷ 

ΠΘΙΣ ΠΘΠΠ65. ὍΘΙ ΤΘΟΟΓΘα ἴῃ ἃ. ὈΟΟΚ (οἵ, Ἐδιῃ. 6 : 1), στ ο Ἡδδοκ 

{Π1ηΚ8 ἴο Βᾶνο θθ6η {Π6 ἰβύου! οα] 8 ηΠη815, νυ ἤθποθ Οὐθϑαβ ἀθυϊνϑα {110 

τρί 415. οὐ ἢ18. ΠΙβίουυ. μήτε νὺξ μήϑ᾽ ἡμέρα κ. τ. Δ. ἴ. 6. Ιᾶο Γ᾽ 

ἸΠΟΘΒβϑηθ]Υ, τη κίησ πὸ αἰδυϊπούΐοη. ούνγθθη ἄδῪ πα πἰρηΐ. Τῇθ οχ- 

ῬΓΘΒΒΙΟΙ 15 ῬΓΟΌΔΟΌΙΥ δαδρίαὶ, Πκ οὐν λ6 Ἰαφογοα ἀαῃ απῷ γυῖρἠιε. -τττ- 

ὥστε ἀνεῖναι ([ἸΓΟΙΤη ἀνίημι) πράσσειν, 80 ἐλαΐ ψοῖι δλαϊί δὲ γδηυῖϑ8. ἐο ρ}67- 

7ονηι, οἶνοϑ ΘιαΡ μαβ8. το {ἢ6. ἰογτθροῖηρ ῬΙΌΡΟΒ τ οη, ὈΥ ΒΠῃονγίηρ 1.8 

οἴου. Οἵ. Κ. ὃ 841. 8. δαπάνη ἴῃ 8]- 

τηοϑῦ 811 {Π6 δαϊψοηβ Ὀθίουθ πὸ 18 δαπάνῃ, ὙΥ ΠΙΟΙ ΒΘοῖηΒ. 0 ΘΟΠΙΌΙΠ 

Ῥούζοι ἰο πλήϑει ὙΥ ΒΊῸἢ. [Ό]]ΟΥνΆ. κεκωλύσθω. ΤΠ ἱπηρογαῖνο 8 

ῬΘΙβ. ῬϑυΕ, Ῥαββ. (Ὑ τη6 τοδαϊησ θ6 δαπάνῃ) 18. ΘΙ] οΥ α το ἀθποίθ {ῃ9 

ΘοΙηΡ]οΐθ ὑου τη δύο οἵ ἴ[π0 δοίϊοη. ΟἿ, 5, ὃ. 211. Νι 7; Με. ὃ ὅ00. Ρ. 

841. ΒΙοοιιῖ, ἢ ῬΌΡΡΟ δια Κυϊιρ. ΒΌΡΡ]ΪΘ8. τὸ ὧν ἐμοὶ ὑπισχνῇ;, 

δηα 6006]. αἰτΘοίβ τι [0 ὉΠαουβία πα τὸ παραγίγνεσθαι. ὙΠΟ ἔΟ ΤΟΙ οὗ 
{Π|686. ΟΥ̓] ΟΙΒΙῚΒ. 15. Ὀαβοαῦ οἡ {ΠῸ ϑϑιπηρίϊοη, ὑπ δαπάνῃ 8. ὑΠ6. το 

τϑαᾶϊησ, (Ἕἀ06]. [0] Ονγ8. {πΠ6 τοδάϊηρ οἵ ΤΙ ον, ἀηα οὗ οοῦτϑθ ἐγθαΐβ 

{Π6 γ  ΥὉ 85 δοίϊνϑ. εἴ ποι, 7 ατῷ τοἤ6}6. ἀγαϑοῦ, ὕγαυο απὰ 

)αϊιλαί. ὅπῃ, ἴτι τολαύ τοαν, ἔοιο, απ} 18 ἕξει., 

πράσ- 

: ΡῈ “ 
Τι ὧν ΞΞΤΙι εκεινὼν» α. 

ΟΣ ΥΨ ΨΥ ΨΘΟΝ 
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ΘΕΡΑ ΡΤ ΕΗ ΟΣ. 

Οπ {Π6 τϑοοῖρῦ οὔ ἐπ ΕἰπρΒ Ἰϑεΐοτ, Ῥδιβδηἶα8. ῬΘΟΟΤΊ8Β γαΐπ 8 Πἃ διγοραπί, δπᾶ δἄορίβ [πὸ 
Μράϊδη ἀγ688 (δ 1); Β15. Ἱπηϊ βίο οὗἩ {π6 Ῥουβίϑη ΠΑ Ὀἰ 8, Ἀπ οχίγομμθ μαπρ ῚΠ655, ὈΘΥΓΑΥ͂ 
Β15 Δι ἸΟ15 ῬΌΤΡΟΒΟΒ πᾷ Δ|16Π8ὲθ ἐΠ6 4116 ΤΌΓΟΘΩ5 (β 2). 

1. τὰ γράμματα. ΤῊΪ5 Ἰοί(61 15 5814 Το πᾶγθ Ὀ66Π ΔΟΘοΙηρΑΠἰθα τ 
00 ἰα]οηΐβ οἵ ρο]ά. ὧν... «Ἑλλήνων. ΤῊΘ ποῦ ἀξιώματι, θεοΐὶπρ; 

4ουῖνϑα ἔοιη {Π6 σου ἀξιόω, 15. [ΚΘ ἴῃ ἃ Ῥϑββῖγθ β6π56, δ πᾷ ἴβ {πογο- 

ἴον {ὉΠουνοα ὈΥ ὑπὸ νυ} {Π6 σοηϊῖνθ. ΤΗΘ β8η16 οομβίσποίϊοη ΟΟΟῸΓΒ 

ἴῃ 1. 1δ. Οἷ Μί. ὃ 496. 8. 866 4150 Χβϑη. Ογτγ. 11. 8. ὃ 3, 1 ΤΩ 

ποίϑ. πολλῷ τότε μᾶλλον ἦρτο 5Π0νγ5 ὑπαῦὺ Ῥϑίοσγθ {15 {ἰπ|ὸ Ῥαὰ- 
58 η1ὰ5. Π84 Ῥθριη ἴο τηδηϊΐοϑῦ. ἢἶβ ΔΓΤΟΡΆΠΟΘ, ἐν τῷ καϑεστηκότι 

τρόπῳ, 1. 6. ἴῃ {Π6 ΤιΔορ ας: Ἰηοΐδη ΤΠ Π6Ι.. σκευάς τε Μηδικὰς ἐνδυό- 

μενος. Τὴ Μραϊδη τοῦθ νγὰϑ ΤΏ ΠΟ ΠΟΤ ΒΡΙ 6 Πα] ἐπᾶπ {μ6 Ῥοιβίϑη. 

ΑἸΤαβίοη 15 ᾿ιθΡ6 τηϑᾶρ ἴο {Π0 κάνδυς. ΟἿ Χρη. Ογτ. 1. 8. ὃ 9, τὶ ἸῺ 

ποίθ. 866 Αἶβο Χϑη. δ. 1. ὅ. ὃ 8. Ῥουμδρ5 Π8 ρα οῃ {π6 ἀναξυρί- 

δὲς ἃπα οἴποι Μραϊδῃ ΔυΈο]65 οὐ ἄγθββ, γοὺ 1Ὁ 18 φαϊῦο ὩΒ]ΚΟΙΥ {Ππᾶὺ Π6 

Βῃου]α Πανθ εὸ [Ὧν ουϊτασοα {Π6. ἔβο]ηρθ οὗ πη Οσοθῖκβ, 88 ἴο ἢδγθ 

δΔαορίοα ἴῃ {Π|5 βίαρο οἵ [Π6 Ῥγοοθθαϊηρβ {Π6 ϑαςνο Ῥρυβίδη ἄγθθθ. ΤῸ 

Βᾶνὸ ἰτηϊταϊθα {Π6 ῬΘιβίδη ΤΠΔΠΠΘΙΒ. ἴῃ {Π6 Ἰθαβί, αὖ ἃ {ἰπ|6 ὑυῃθη ἢ6 

Ουρι 10 Πᾶν ΔΡρθαγοᾶ ρ]αΐπ ἴῃ Ϊβ ἄγοββ δηα ΔΗΒ0]6 ἴῃ ἢἷβ ἀθρογὺ- 

τηθηΐ, ΒΟΥ 5. μὰ 0 Πᾶν Ὀ60η ἃ ὙγΘ 8 Κ-ΤΗΪ 64 ΤηΔη, ὙΥ ΠΟΙ]Υ͂ ὩΠΘΑΠ8] ἰο 

{π|6 δομὶονοπηιθηῦ οὗ ἰδ ΔΗ ὈΪΠ1Οτ5. 4 Θβἰρ8. ἐκ τοῦ Βυζαντίου. ΤΠΪ5 

ΤΟΌΓΠΘΥ τῦῶβ ῬΓΟΌΔΌΙΥ ππαθυίαθη ἰὼ ΤΡΌΠΟΥ ΠΪ8. ὑΓΘΘΒΟΠΔΌ]6. Ρ]8Π8. 

αὐτὸν---ἐδορυφόρουν -- δορυφόροι ἦσαν αὐτοῦ. ΟἿ Μύ. ὃ 412. ὃ. 

ὥ. παρετίϑετο, ἠδ σατιϑοιί ἐο ὅδ 8θέ 70. ἀΐηι. ἘῸΥ {Π6 ἴοσοθ οὔ {Π86 
τηϊα61]6,- οἵ. Κα. 260. Β. 2; 5. ὃ 209. 2. ΒΙοοπηξ, ἐπῖη]κ5 ὑπαῦ Ῥαιβαηἶα5 
δαορίοα {πΠῸ Ῥουβίδη {8016 85 1655 Τπχαρίοτιβ {Π8η {πδὺ οὗ {Π6 Μίϑαδββ, ἃπᾶ 

ΒοΙαΐηρ ἃ τηϊάνσαῦ Ρδοθ Ὀθύνσθοπ ἐπαῦ ἀπ {Π6 ατθοῖδη. ΤΙῃ τοβρϑοῦ 

ἴο {Πϊ8, ῬΟΡΡΟ τϑιηϑγκα, “[θιλθυο οομ]θοὶῦ. Β]οοτη," τὴν διάνοιαν 
ΤοΐοΒ ἴο ΙΒ ῬαΤΡοΟΞΘ ἴο ὈοίγαΥ 8. ΘΟΠΠΙΓΥ. ἔργοις βραχέσι, ἦν 

ϑηιαϊί ηἠλαξί678, ΒΌΘἢ 85. ΠῚΒ. οοβύσσηθ 8η4 πηοᾶθ οὗ Ἰϊνίηρ. ἄπει 
πράξειν, τρλαΐ φγοαΐε) ἐλιΐγιγ8 ἢ6 ἐπίοπαοα ἐο ἀοοοηιρζἰϑἢ, πον εα ον. μει- 
ζόνως 158. 8) Δάν Θ᾽} Του α ποτ {πὸ οοτηραγαίϊνο δα]θοίϊνο (5. ὃ 184. 

8), Δπ4 αι] 1ῆθβ. πράξειν. δυσπρόσοδον, αἰϊοιϊέ ο7 ἀοοθ88, ΝΟΡΟΒ 

{ππ5 ὑγδηβιαίθϑ, “' ααἀϊέιην ραωΐξεγεϊδιι8 πον ἀαϑαΐ.) ῬΟΊΙαχ (1. 49) ΡΙδοο5 

δυσπρόσοδος δτηοπρ {π6 ορὶυΠοΐβ. οἵ ὑγτγδηίβ. ὀργῃ---χαλεπῇ, δαά 

ἐθηιρ}61", υἱοϊοχιέ ραϑδίοτι. ὥστε ΤΟΒΡΟΠαΒ (0 οὕτω. διόπερ, ὁ 
«οἸήο, ἀδοοιιγιΐ. οὐχ ἥκιστα. ΤΠ ἔρθαπΘΠοΥ οὗ {ῃ6 ΠΠοΐθ8 ἴῃ [ῃ6 
ΙΓ ρ5. οἵ ὙΠΌΟΥ αΙ 465. ἢ88. Ῥθοπ. ποίϊοθα ἴἰπ Ν, οἡ 1. 8. ὃ 1. ----- ἡ 

ξυμμαχία μετέστη (566 Ν. οη 1. 107. ὃ 1). ΟΥ̓ 1. 96. ὶ 4. 
18: 



406. ΝΟΤΕΒ. [Βοοκ 1, 

ΟΗΠΑΡΤΕῈΒ ΟΧΧΧΙ, 

Τα δομβοάθοποο οὗἉὨ {π686 (μῖπ58 ἐμ Τιδοοἄ: πο μἱΔ8 δα τΘ0 1164 ῬΔΙΙΒΔΗΪΆ8, δηᾶ ὙΠ6 ΠΗ, ὁ 

Ἠΐβ τοίαση ἰο ΒυζΖαπέϊαμη, ῃ6 πῦαϑ ΤΌ απ Ρατβαϊηρ [Π6 βϑτηθ Π1π6 οἵὨ οοπαποῦ, {ΠΟΥ ἀϑϑῖπ 

ϑυτητηοηθϑα Ηἷπὶ ἴο βραγία (ξ 1): {π15 τηϑπᾶδίο μ0 ΟΌΘΥ5 'π ΟΥοΓ ἴο Βμ απ βαϑρίοΐοη, δ {Π0 

β81η6 τίπαο ἐγαβίϊης ἐπα μ6 σου] ἔγθθ ΠἰπΊΒ6} ἢ ἔγοτι ΘΟ. ἀθτα Δ Ι0η. ὈΥ ΤΙ ΟΤΥ (ὃ 2). 

1. τό τε πρῶτον. ΟἿ, 1. 96. ὃ 9. καὶ ἐπειδῆ. ὙΠ Παρτ αν 18 
ΠΟῪ Τοϑιηθα ἔοχα 1. 198. ὃ 4. Τὴ Δροάοβὶβ θθρὶπϑ ἢ οὕτω δὴ ἰη- 

ἔν. τοιαῦτα, ἷ. 6. {Π|6 58116. τη 5 ΘΠ] ΘΔ ΠΟΥ Β ὙΠΟ. Οδτιβθα 118. Πνδῦ 

ΤΘΟΔ]]. βίᾳ---ἐκπολιορκηϑείς. ΒΙοοιηΐ, {μη Κ8. ἴῦ ποῦ πηργοῦ 019 

ἐπαΐ ἃ. Βοθῆθ ἰοοΚ ῥΪδοθ, βίη] ὑο {παῦ τϑοον θα θούνγθομ Ομ 165 ΧΙ]. 

πα {πη ΤΌΓΚΒΘ αὖ ΒοπΠαον. Τρῳάδας 5 Ῥαῦ Δαϊθοι γον 85 “Ἑλλὰς 

ἴον Ἑλληνικός. ΟἿ, 10. ὃ 429. 4; 5. ὃ 180. Ν. 8. πράσσων τε 

ἐσηγγέλλετο, 716 τῦα8 αὐιηοιιηοεζ, αϑ Ῥγαοίἑδῖηισ. “ἀγγέλλειν ΤΠ ἃ Ρᾶγ- 

λοῖρΙο 18 αβϑᾶ οἵ {πὸ δηππποίδθίομ οὗ δοῦπα] ουθηΐβ; τ ἢ δῃ ἱπῆ πἰτῖνο, 

οὗ 1π6 δηπαποίαιϊοη οὗ {πίηρΒ 50] ἀποουίαϊη.") Κ΄. 8 511. 10; Οὗ Μύ. 

ὃ δδδ. Οὗ. ἃ (οπα). ἐπ᾽ ἀγαπῷ, 70} ἐϊι6 ριιδίϊο φοοώ. σκυτάλην, 

βογίαῖο. “ὙΠΘΠ ἃ Κίπρ' ΟΥ̓ ἃ σΘΠΘΓᾺΙ Ἰοῦρ ϑραγία, [86 ΘΡΠΟΥΒ σᾶγο Πΐτπα 

ἃ 581} οὗ ἃ ἀοβηΐϊίο Ἰομρίῃ ἀπ π1ο Κποβθ8, πα τϑίδὶ μθα ἔῸ ΘΙ ΒΘΙ 68 

ΔΠΟΙΠΟΙ ΟΥ̓ ῬΓΘΟΐΒΟΙΥ {ΠπΠ6 5816 8ῖζθ,  πθὴ {ΠῸ0ὺ ᾿ϑα ΔΠΥ͂ ΘΟΠΙ μη] οα- 

ἄοη ἴο τᾶ ἰο Βῖτη, {Π6Υ αὖ [86 τηδίουϊα, ΠΡΟ πν Π]0}) ΤΠ ΘΥ ἰηδοπαθᾶ 

ἴο τυῖϊδθ, ἰπῦο {Π|0 Βα ρ6 οἵ ἃ παύτον αἰ θαπα, ποπηᾷ ἰῦ τοπηα {Ππ|6 βίϑ 

δη {πθὴ πγούθ ἀροπ ἰῦ ὑπ τηθϑβαρο ὙΥΒΙΟῚ ὕπο γ Πδᾶ ἴο βομᾷ ἢϊπι. 

ὝΠοα {πὸ βυυἷρ οὗ τυ ϊεπρ τηαΐου 8] τγὰβ ἔΆΚοπ ἔροση {Ππ6 βίης, πού ῖηρ; 

Ῥαΐ βἰπρῖθ Ἰθύϊθιβ ἀρρθαυθα, ἀπ ἴῃ ὉΠ 15 βίαὐο {πὸ βύυ!ρ νν8 βθηῦ ἰὸ {Π6 

ΘΘΠΘΙΆΙ, τγΠ|0 αὐτου Πανίηρ υγοσπα ἴδ ἀΡου Πα ΠΪ5 βίαι τσὰβ 8016 ἐὸ τϑδᾶ 

{π6 οοιητηπηϊοαίϊοπ," ϑτ πη }8 ὈΙοῦ, ατ. ἀπ Ῥοτη. Απίϊᾳ. Ρ. 848. 

τοῦ κήρυκος μὴ λείπεσϑαι, ἴ. 6. ἐπαῦ 6 5100] γοῦθση Ὑν 1} ἔπ Ππορα]α 

το ϑὅγναγία. πόλεμον. . - -προαγορεύειν --Ξ ὑπαῦ 6 5που]α Ὀ6 ἡπᾶροα 

ΔῊ ΘΠΟΘΙΏΥ. 
2. χρήμασι --- ὃγ ὑγῖδονγψ. Τῦ Ὑχ88. ῬΓΟΌΔΌΙΥ ὈῪ {118 τθϑπ8, ὉΠαῦ ΠῸ 

Θβοαρθα οοπαοιηπαίϊοη ὙΥ ΠΘΠ ΓΘ ΟΔ]]οα πᾷ ὑγ16α θοΐονθ. Πδὰ 6 Ῥθθῃ 

Ῥοββθββοῦ οἵ {π6 βαρδοϊξυ οἵ ΤΠ θη ἰβίοοοβ, μ6 σου] Ὥθνον πᾶν δάνθη- 

τα οα ΠΪπΒΟ ΙΓ ὑπΠῸ βοοοπα {ϊπὴο ἴῃ ὅρανίδ. ἐσπίπτει---ὑπὸ τῶν ἐφό- 

ρων. Τηξι ηβ᾽ Εἶν ὙΟΓῸΒ. ΓΘ τιβο 88. ῬδΒΒΊΥ 68, ὙΠῸ ἐπ  δ1 0 ΘΟΙη- 

Ὀϊποᾶ ΕΠ ὑπὸ ἀπ πρὸς νΥἱΠ {Π|ὸ σοηϊῖνο. ΟΥὮὨ, 615 ΚΚὕμπη. ὃ 859. 8. 

διαπραξάμενος (80. τὸ ἐξελθεῖν) ᾿πηΡ1165 Βότη6 πη αου δ πα τι ηαρθ- 

τηθηῦ ἴῃ {Π|ὸ ὑγαηβδοίϊοη. περὶ αὐτὸν ἐλέγχειν. ““τϑιαὐϊπ8. ἀπ! ἀοτὰ 

οϑὺ ἐλέγχειν τινα αιδπι περί τινα. Παδοῖς, Ποὺ που] οἰὑ ποι οχ- 
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Ῥαηρθ περὶ ΟἹ Γαδ αὐτοῦ. Βαὺ {π6 Θογγοοΐποββ οὐ {Π6 ἑοχὺ 85 10 ΠΟῪ 
βίδη 5, 15 ὑσουϑᾶ ἴγομι περὶ Παυσανίαν ἐλέγχων, [. 18. ὃ 2. [Ιη τοβρθοῦ 

το {μ8 οοπϑίγποίϊοῃ οὗ {Π18 βθῃύίθμοθ, τοῖς βουλομένοις ἸἸτη]5 καπίστησιν 
8Πα 15 ᾿ἰτηϊ θα ὈΥ ἐλέγχειν. 

ΘΕ ΟΣ ΧΊΧΟΥ. 

ΤῊ 1, Δοραττηο δηβ ῃδᾶ ποΐ νοΐ ουϊᾶθποο Βα] οἰοπῦ ἰο σοηγῖοῦ ἃ ΡΌσΒῸ. ΟὗὨ 5π0}} ΒΊΘΉ αἰ στιν 

(8 1); αΐ 5 ἱπϊ βίϊοπ οὗ [Π8 Ὀαταγίδπ οπβίοιηϑ, δηα ΗΒ ἈΓΓΟΘΆΠΟΘ, ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ 48 ον ἱπορᾶ 

π {π6 ᾿πβουὶ ρ οι τυ ὨΪοἢ 6 οαπβοᾶ ἴο θ6 τηϑᾶθ ΠΡΟ᾿ {πΠ6 ἰτὶροᾶ δ 1)6]ρ}ι"ῖ, οχοἰἐϑᾷ βαβρῖ- 

αἷοπ ἐπαΐ 6 υσουἹᾶ ποῖ τοτηδίη αὐϊοῦ (δ 2): [Π6 Τιδορα:οτη ΠἾ8η85 ΠδΔα οἤἴβοθα [Π6 ᾿πδοτῖρ- 

τίοη, θὰῤ τοῦ Ὁ ὙΥ88 ΤΘΙΠ ΘΠ] ΟΓΘα 88 8 θ᾽ Πα ΠΟΥ οἵ ῬϑαβδηΪ88 (ὃ 8); ΤΟΡΟΓΙΒ ἴ00 Ὑγ6 ΓΘ 

ἴῃ οἰγου]δεϊοῃ, ἔπαῦῷ μ6 τγ88 ἰδιηροσίηρ αὶ τὰ {6 ΤΤΟΙοί8 (8. 4); Ῥαΐ ουθπ {ππ8, {Π6 ΘΡΠΟΥΒ 

ἐποῦρσηῦ ἴξ ποῖ ΡΤΟΡΟΥ ἴο Ῥτοοθϑᾶ ἴο θχΐσθμηθ βϑυθυὶν ἀκαϊηϑὺ Πΐπη, ππ|1] οπ6 οὗ [15 Θἷ8- 

Βεγΐ658 θοίσγαγ θα Βΐτη, δηα ργοβθηϊοα ο {πΠ8 ΘΡΒΟΥΒ [18 Ἰαϑῦ Ἰοίζον ἴο [μ6 Κίηρ (8 ὅ). 

1 μανῷ [Ὁ] ονοα Καὰρ. 'π οοη- 

βίσιιοιηρ βεβαίως ΙΓ πιστεύσαντες. γένους τε τοῦ βασιλείου, 67 
ἐδ γτογψαὶ Ζαωηυΐίῳ. Πλείσταρχον---ἐπετρόπευεν, τηὰ8 σιαγαϊαη, ἴο 

ῬιοιϑέαγοἦκιΒ. ΟἿ, Κι. ὃ 279. 1. ἔτι ὈΘΙοηρΒ ἴο ὄντα---νέον. 

ἀνεψιὸς ὦν. ἘΕῸΓ {πΠ6 1Ὸ]Π]Ον ησ ΟΠ ]ορῖοα] (8016 1 δὴ ἱπαθοίθα ἴο 
(6]16γ. 

1. σημεῖον, »7Ὸ0 ουϊάσησο. 

ἈΑπαχϑηαιν 85. 

,--.“- «“- --...Ἕ....- Ὁ δ ὉοΟσΠΠΠρΠὖρΡρΠὖὅὖὅΠΠΠὅὖὅὖὅΠΠΠἝἷἝἷἿ΄ 

ΘΧ ΡΙΓΟΓΙ ἸΧΟΙΘ ΘΧ Ροβίθυ οἱ ΤΠΧΟΙΘ 

ΟΞ Ὁ Ἐνκτο τος ΟἸΘΟΠΊΘΠΘ68. 

ΟἸδοιηὈγοΐτβ, Τιθοπὶδβ, Θου θα8. 

ῬΊοἰβίδυ 8. 

τ πτγ το τ τῆς ττοτος ταὶ 

ΝΙοοιηθᾶςβ, Ῥϑιβδ 88. 

ῬΙ]οἰθίοαπαχ. 

ῷ. μὴ... -παροῦσι, 716 τδα8 τἱπιοὶ μι ἰο ὅ6 ατὶ ὀψιιαῖΐ (88 118 νγ88) ἐγ) 
ἐλι6 ργεϑοτέ δίαΐο 9 ἐδιηι 8 ττς ἢ «οἱβ)ιοα ἐο ὅδ 8ιιρογ1ον" ἐο αἰΐ, 1. 6. ἴο ὈΘ 
8. Κίηρ ἴῃ 5 οὐγῃ τσ, εἴτι που, 7 ἴων ἀπῃ ἀσαν τοΠαϊου". ----- 

ἐξεδεδιήτητο. .. . «νομίμων, 6 πα ἀεορανίοα ἐγ Ἰυῖ8 πλατιθν" 47 ̓ ὐυΐη β οην 
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ἐλ οιιϑέοηιδ 97 ἀϊ8 οσοτιγέγῃ. ὙΠ6 τηραηΐηρ οὗ {8 νϑυὉ τν}}} υϑδᾶ!]ν θ6 
ΒΘ6 ἴῃ ἴΐβ5. Θοιῃροβιοη. ἀνέϑεσαν, οοηϑβεογαΐοα, ἀεαϊοαΐοα. ὅ66 Ν, 
ΟΠ 1. 18. ὃ 6. ἀκροϑίνιον, αἀ8 ἐλ6 γγδέ 7γιέ8. ------- ἰδίᾳ, 97 ᾿νΐβ οιοη 
ατἰπονγτέῃ. τὸ ἐλεγεῖον τόδε, ἐδὼ αὐδέϊοι. Τὺ οοῃΐαῖηβ 8π μδχϑιηθ- 
ἴθι Δ ἃ Ῥοπίαπιρίου, Ὑὐ ΠΟ ἢ 15 [Πη6 πιρῦγο οἵ οἱορυ. 

8. ἐξεκόλαψαν, ἐγαδού. ΑφοοΟΡαϊηρ' ἴο Το μποβύμοπο5 (κατὰ Νεαίρας, 

1878), {π6 ΤιΔοθας ΠΟ ΠἾΔ 85. ὙγῸ ΓΘ. ΘΟΠΊΡΘ]]οα το 40 {Π|5, Ῥοὶηρ οἰϊθαᾶ 
Ῥοίουθ {π6 ΑΜ ΡΕΙοΐγοπβ ὈΥ πὸ Ῥ]αἰξθαηβ. [Ι͂ῃ δαάϊίίοη, ΤΠΘΥ Ὑγ 6 ΓΘ 
ἤποα 1000 ἰα]οηΐβ, ΔΠ4 ΟΥ̓ ΘγΓθα ἴο θῆρστανο ἴῃ {Π6 Ῥ]δορ οἵ {πὸ οῇδβορᾷ 

Ἰηβουιρίίοη, Π6 πϑιηθ5 οὗ {ῃ6. βίαϊθβ ἰακίηρ ραῦῦ ἴπ {η6 Ὀαΐ16. 

τότε, 1. 6. ᾿πητηθ ]αΐθ᾽ν ἰοῦ 1 τγὰβ συυϊτίθη. ὅσαι... «ἀνάϑημα, 

8 πιαηῳ αϑ ἠαυΐηρ αἰγυϊέοα, ὅν ἐλ ἀφήοαΐ 9 ἐλ6 δαγϑαγίανν ργεβοπέοα 

{λ6 οβενίηῳ. τοῦτ᾽ τοῖριϑ 0 {Π6 ἰηβουρυύίοη οἵ μ6 ἄϊβιιοῃ. ὉῪ 
ῬδαβδηΪ88. ἐν τούτῳ --Ξ ἴη) ἐλ6 ργεϑογί ϑβἰξιαζέοτι. 
ΦοΥ γοϑροπατης τοϊέλ, 15 Ἰμτοα ὈΥ διανοίᾳ. 

8 τοῦτο. 

4, καὶ---δέ, απ αἶϑο, απᾶ φυθπ. Οἵ. Πουιη. δα ΨΊρ. Ρ. 847. ----- 
οὕτως, ἐδιι8 ἴῃ τα] ύγ. ἐλευϑέρωσιν, 677} αγιο]ιϊϑοηιογιΐή. 

ὅ. τῶν... -πιστεύσαντες, ον απ ἐσϑέϊηιοηψ 47 ἐλ6 Ποϊοίβ ; Ἰιζθυ]]}Υ, 

ὃψ ῥοἰθυϊη απ ἀπ 707} 1675. 9 ἰλ6 Ποϊοέβ. ------- νεώτερόν τι ποιεῖν, ἰθ 

ἐωλθ ἀπῳ γι δίερ ἴῃ {Π6 Ῥγοβοοιίίοη. ἘῸΤ {Π6 οοιπραγαῦϊνο Ἰηβίραα οὗ 

{π6 ρΡοβιοϊνο, 5866 Ν, οἡ 1. 9. ὃ 7. μὴ ταχεῖς εἶναι κ. τ. Δ. ΘΧΡΙΑΙΠ5 

τῷ τρόπῳ ἴῃ ἴπ8 ΡΓΘοθαϊηρ ΤΠΘΙΠΊΌΘΙ. βουλεῦσαί (ἀρροπαϊηρ ὁἢ 

ταχεῖς) τι ἀνήκεστον, ““ἴο ἰωΐθ ϑ8ιιοἢ, ὦ 8ίορ α8 δαριγιοί δ γοοαϊοα, ἃ 
ΘΌΡ ΘΠ Ϊβιὴ [Ὁ οαρ 8] ΡΠ ητηθηῦ.") ΒΙοοχηΐ, πρίν γε δή, απέϊΐ 

αὐ Ἰαϑέ. αὐτοῖς ἀΘΡ6Πα5 οἢ μηνυτὴς γίγνεται, δοοοηιε8 ἐλεεῖ)" ΤΉ 7} 16}, 

ἐπιστολάς, ΔΙΌ ΠΟῈΡ}} ἴῃ {Π6 Ῥ] ΓΔ], Το θυβ ΟΠΪ]Ὺ ἴο ΟΠ6 Ἰοίογ, 

κομιεῖν, 566 Ν. οη 1.100. 8 8. ᾿Αργίλιος, απὸ ἀγσὶϊίαη. ΑὙΡΊ 5 τγ88 ἃ 
ἴον ἴῃ Μίδοραομῖδ. παιδικὰ 15. ΠΟΙ ἴο 6 (Δ Κ6η ἴῃ 15 νγογϑῦ βθῆξο, 

Οὗ ΝΘ Ροβ ο. 4, “ἀαθιὰ ῬαΘΡαΙη ῬΔΌΒΔΠἾΪΩ5. ὩΠΊΟΤΘ ΨΘΠΟΓΘΟ ΟἸ]Θχου αὐ." 

ῬΟρΡο δῃηᾷ (ο6]., πονγονοι, τηδὐαῖῃ {πϑὺ {Π6 ἰοττη 18 ο 6 ἰδίζθη ἴῃ ἃ 
δοοα 56η86 (ΞΞ: ἐρώμενος), Ὀαὺ 1 ἃτὴ ποῦ 5βε 15Π64 Ὑγ]ἢ ὉΠ|6 1} ΤΘΆΒΟῚΒ ΤῸΓ 

{}15. πιστότατος ἐκείνῳ. Τῇ ποτὲ 15 ἴο Ὀ6 τοροϑίοα, {Πθὴ ἐπ Ἰάθα 

15 παῦ {π6 ΑὙρΊ]Δη τν 8. ΤΑΙ {Π|Ὁ] ΤΌΤ ΟΥΥ ἴο Ὠΐτη, Ὀαὺ ποῦ δὖ {Π|6 {ἰπὴθ 

ΠΘΓΘ ΒΡΟΚοπ οἵ. θα ἢ 851 Βῦρροβθ, ἰῦ 15 ποῦ ἕο θῸ γθρϑαίθα, ἔθη πὸ 

᾿πιροδομιηθηῦ 15 ἴο Ὀ6 τηδᾶθ οἵ {πὸ ΠαΘΙν οὗ {1158 πδη, Ὀαῦὺ 115 Ὀθίσαν αὶ 

οὗ 1}18 τηδϑύου ἰβ ἰ9ὸ Ὀ6 αὐ] θυίοα ἕο {π0 ἀδηρον, νος Τῃνθαίθηθα 

Βα ἰδ πὸ οοπνουϑᾶ {πὸ Ἰοίίου τὸ ΑὐΐαθαζαβΒ. 1 αἰβαρριονο ἐπ 6 γ6- 

Ιου οὗ Ηδβοκβ ὀχρ᾽δηδίϊοη, “ οαἱ 116 ἤάθπι τηαχίπηθ μα θοθαῦ, σπ6 πὶ 
ΠΟ] βδίγηαστα. ραΐαραΐ." δείσας... ὅτι, τρογ, γεβεοίζογυ ὑφοοηυΐηῦ 
αἰαγηιοά δοοαλιδε. παραποιησάμενος, Πωοΐηᾳ δοιινἐο) 7 ἐδ. -------- ἵνα 
((6110. ὅθ Ν', οἡ 1. θὅ. ὃ 1) μὴ ἐπιγνῷ, ἐπι ογάφν" ἐμπαΐ ἢ6 (Ῥϑαβδηἶα8) 

παρόμοιον, 

ΤΏ βαθή]θοῦ οἵ ἐφαίνετο 
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πυϊσλέ ποῦ ἕποῖο ἐπαὺ ἔπ Ἰοιΐον μδὰ Ῥθθὴ ορθηθᾶ. ἘῸν {Π6 βυθ)]ποίϊνο, 
8600 Ν. οη Ι. 20. 82; δ2. ὃ 8. ἣν... δόξης, ὁ ἠδ τρα8 ἀεοοίυεα ἔπ, 
λα ορίπίοη τοϑρθούϊηρ [Π8 τθάβϑοῃ, ὙὙ ΠΥ ΠΟΠΘ ΟὗἩὨ [Π6 ΤὈΓΙΠΘΙ ΤΏ ΘΒΒΘΉΡΘΙΒ 

ἴο Ατίαθαζαβ π8α του ηθᾶ. ἐκεῖνος, ἰ. 6. ῬαυβδηΪ88. τι τοιοῦ- 

τὸ προσεπεστάλϑαι, ἐπαΐ 8οηι βοΐ, ἐλέη ἠπαά ὕθοη, θη)οϊποά. αὑτὸν» 

νον «κτείνειν, ᾿6 7οιηα ᾿ἰηιβοῖ ἢ τργἱέέοη ἐμεγοῖη, ἐο ὃ ριιέ ἐο ἀφαίμ. Μι 

(8 211. Ρ. ὅ11) βᾶγ5 παὖῦ {Π6 οοπβίνποίίοη 15 ᾿Αργίλιος ἐνεγέγραπτο κτει 

νειν ἴον ἐνεγέγραπτο ᾿Αργίλιον κτείνειν. ὅο. ΒΙοοτηῇ, ΘΧρΙ ἴῃ [Π6 Θ0ῃ 

βυγποίίοη : εὗρεν ἐγγεγραμμένον (αὐτόν, 1. 6. ᾿Αρτάβαζον) καὶ αὐτὸν κτει 

νειν, ἐμαξ Αγέαθαξιιβ βἠοιία »ιὲ ἐο ἀφαΐλ, ΐηιν αἶδο. 

ΘΕΆ ΟΧΧΕΧΎΤΤ. 

Ιη ογᾶδυ (πδὺ ῬϑΌΞΘΠΪ45 ΤηΔΥ Ὀ6 σοηνίοίθα ἔχοι ΠΪβ οὐνπ πιοῦΐίῃ, [Π6 ΘΡΏΟΥΙΒ οΟΠ σῖν  8Π 

ἱπίογυϊθυν Ὀθύνγθθη ἐπ 6 ΘΟΘΏΒΟΓ 8Π4 {Π6 δοοιβρα αὐ ΤΈΠΆΓΙΒ, υΏ6 ΓΘ {Π6 ΤΌΓΙΠΘΙ 84 ὈΘ6 

αἰγθοίθα ἰο ἴ8Κ6 βαποίπαγγ, [πὸ {π|5 Ἰπΐθγνῖθν ῬΌΒΘΠΙα8. ΔΟΚηΟν]θάθσ65 [μ6 ἰγαΐῃ οὗἩ {Π8 
ΔΟσΌΒΑ ΟΝ ἴπ {Π6 Ποατῖπο οὗ [Π6 ΘΡΏΟΥΞ, γ 0 δὰ σοποθαὶθα {ΠΘιηΒ6 ᾽ν 65 ἴῃ 8η δα] οἰ πη σ᾽ 
δραγίιηθηΐ (δ 1). 

1. αὐτήκοοι, 6α7"-τρῖἐτι68868. ἔτι, ψεί, ἔπ, αὐαϊέϊοη. Αἰ σαϊπβὺ 80 

διθαῦ ἃ τπδη, ποίῃϊηρ Ἐῃοτγύ οἵ ἃ Θοῃίρββι οι Τη866 ἴῃ {Π6 Πρ ηρ οἵ {Π6 

ΘΡΠΟΥΒ ΒΘΘΙη64 ο π51γ {Πϑῖὰ ἴῃ ργοοθθαϊηρ. 

πὶ αὐΤαπρεπιοηέ, ὦ οοη ἐγ οατιοα. σκηνησαμένου..... .καλύβην, παυΐπς 

7ονηιεα 707 λϊηιβοι " ἃ ἀτιέ ἀουδῖο ὃν α ραν ἐϊέΐοτι ἐοαϊ. ϑῈΡρΡ]ἸΔηί5, ἰη- 

βίβϑα οὔ ἰακίηρ ἀρ {Π6ὶ1 ΔΌοα6 ἴπ {Π6 [θιηρ]6, οὐγθη τη 65 οΠ058 ἰο Θοη- 

βύγτιοῦ Ὁ ΒΘιηβ ον 65 ἃ παΐ ἰπ {Π6 τέμενος ΟΥ Ξϑογβα ρῥγθοϊποῦβ, νυ ΒΙΘἢ 

ΒΕΓΤΟΠΠαΘα {Π6 ἴθι} ]6 8η4 ὙΠ] ἢ. υγα8 ἱποϊ μα 6α ἴῃ {Π6 2ι|8 αϑ)γἱϊ. 8360 

ΒΙοοι 614 5 ποΐθ. καλύβην 15 τ παῦὺ Καὶ ἀπ. (866 1618 βαϊ0. δ 648, Ὁ: 

609) 08}15 “πὸ δοουβαίϊν οἵ οορῃμαίθ ποίϊοῃ, ἀδβηίηρ {Ππ6 ρϑγεϊου]ατν 

ηϑίθγο οὗ {πΠ6 φγοάαποίίοῃ. ἐς ἣν---ἔκρυψε, ἰπέο τολίολ, ἀδ6 ὀτοιιγῆΐξ 

φησ, οοτπιοοαϊοά. ἘῸΓ {Π6 οοπδίγποίϊο ὑγορηϑηβ, 5866 Ν, οἡ 1. 18. ὃ 9. 

-- ΤῊ. Ῥαυίϊοϊθ τε 'π τῶν τε ἐφόρων ἢδ5 Οϑιιβοα τηπο}} {τοῦ ]8. 

Εδϑοκ, Ῥορρο, δῃᾷ (Ό6}16 πᾶν Ὀγϑοκοίβα ἴΐ, απᾶ Ηδυῦ. (46 ρϑγί. 1. Ρ. 

162) σοῦ] ὀχραηρθ ἰΐ, Ὀαΐὺ ἰὐ 15 βαϊα ἴο Ὀ6 ἔα πα ἴῃ ὄνου ΜΆ. ΤῊΘ 

ΕΘΠ56. ΟΘΙΔΙΏΪΥ ΓΘΑῸΪ 65 18. ΟΥΑΙ ΒΒΙΟΉ, ΠΉ]655 ὙΥ ἢ ΑΥὙΠΟ]ἃ τγ8 βαρροβρᾷ 

8. οοηξιβρα οοπδίγποίϊοη, δηἃ {πΠδὺ αἰΐον τῶν τε ἐφόρων τινὰς ἔκρυψε 
ἔμθγθ Βῃου]α Ὀ6 δἀᾶθα {16 ὑγογάβ, καὶ Παυσανίας ὡς αὐτὸν ἦλϑεν, τὴν 
πρόφασιν τῆς ἱκετείας ἐρωτήσων, ΟΥ 658 {παὖ τε ΙΠΔῪ Ὀ6 ΓΘ ΠαοΡΘΩ, αἶϑο, 
ΠΟΥ ΘΟΥΘ7,, δια {Π6 οἰαιβθ Ὀ6 Θομβι θυ α πη ᾿πίθυ)θούϊο 8] οπθ, [ἢ ἐπαῦ 

οᾶ80 ἤσϑοντο ὁΔἢ ὈΘ Ἰοϊηθ4, 85 1ὖ 5Βῃο0]4 6, ὙΠ αὐτήκοοι,.. .γενέ- 

σϑαι. τὴν πρόφασιν, οὐσδαϑίογι, σα|86, τά τες. «γραφέντα. ΟΣ, 

ἀπὸ παρασκευῆς, ὃψ 
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Ι. 189. ὃ ὅ. γραφέντα 5 ἴΠ9 2 801. οὗ γράφω. ϑοΡΠΟο]65 (τοῖς 
Ὑ ΈΓΌ5, Ρ. 47) 58 .5 [Π6 1 801. Ρ855. ἐγράφϑην 4065 ποῦ οοΟΌΣ, αὖ Ἰθαβῦ ἴῃ 
δοοᾶ ατρρκ. καϑ᾿ ἕκαστον, 8ευθγ αἰΐψ, ογ16 ὃψ οὁ76. οὐδὲν---πα- 

ραβάλοιτο, πα πε06} ἐπἀαπογθα, ἤΐηι, γἰϑμοα ᾿ΐ8 βαγεῖψ. Τ]ΐθ ῖβ [Π6 
ἱπἐογργοίδιϊοη οὗ Ῥορρο, (08]., 8πα ΑΥ̓ΠΟ]Α, 53η4 5Βθοῖὴβ οῃ {Π6 “ΠΟΪ]6 

ῬΓΘΙΘΡΔΡ]6 ἕο {πΠ6 π888] τη οσίηρ, λαά πδυ67" ἀφοοϊυφα ἤΐηι. βασιλέα 

οἵ Ῥροιβίδ. προτιμηϑείη, 15 ΒΡΟΚΘἢ ἸΡΟΠΙΟΘΙ]Υ. ἐν ἴσῳ τοῖς πολ- 
λοῖς τῶν διακόνων, }ιι8ὲ {6 ἐδ ια88 47 ἢ8 86γ υαγιΐϑ. ἀποϑανεῖν 

ἀΘρϑπαβ οἢ προτιμηϑείη ἃ5 ἀοηποίπρ' [Π6 ΤηΔΠΠΘΙ ἴπ ὙΥΠ]Οἢ ἢ6 τγὰ5 αῦουΐ 

ἴο Ὀ6 Βοποῦρᾷ. 5. ὃ 999... 6. κἀκείνου Υοΐογ5 ἴο Ῥαιιβδηΐδϑ. 

πίστιν... «ἀναστάσεως. ΤῺ ΟΥΘΡ ἰδ: διδόντος πίστιν (περὶ) τῆς ἀνα- 
στάσεως ἐκ τοῦ ἱεροῦ, λαυΐπῃ ρίοασοα ᾿ΐ8 γαϊέ, ἐλαΐ πὸ ἀαπφεν 8Ποια 

δ ἐμοι γε, ὃψ ᾿ῖ8 γϑηιουαῖΐ ἤγοην {6 αἰέα». τὰ πρασσόμενα --- {δι6 
διιδίηι688 η παπᾶ. 

ΟΗΠΑΡΤΕΒ ΟΧΧΧΙΥ. 

Ἡδνίης {Ππ|8 οὐαί α δι ρ1]6 ουϊάθποο οὔ 15 σῚΠΠῈ, (Π6 ΘΡΏΟΓΒ Ργοοθϑᾶ ἴο δρρσγοποηὰ Ῥαυβδη- 

ἴ845, θαΐ αὖ [Π6 υγῖναΐ ἱπιϊπηδίϊοη οὗ ὁπ6 οἵ {Π61, μ6 [8168 τοῖασο ἴῃ ἴμ6 ἴθ πιρ]6 οὗ Μίποι- 

νὰ (ξ 1), ΘΓ ἢ 15 βίατυϑα ἴο ἄθαίῃ (δ 2): 1π5ὲ 85 πὸ 15 δρουῦ ἴο δχρίγθ, [ΠΥ ΟΑΓΤΥ Ηἷπ 

ουξ οὗ {118 ΒΔΟΓΘα ΘΠΟΙΟΒΈΓΘΟ, δου νυ Π1Ὸ ἢ. ΠΘ ᾿πηγη θ᾽ 6} Υ 4165 (8 8); δὲ Π8 φοπηηϑπᾶ οὗἉ 

{Π6 ΟΥΒΟ]6 Ὠἷ8 Ὀοάγ, τυ ἢ 85 ὕθοη Ὀαχθα οἰβθνοσο, 15 Ἰηουτοα ἴῃ 16 ΡΪδ66 ΠΘΓΘ ΒΘ 

αἰορᾶ (ξ 4). 

1. ἀπῆλϑον ἰηΐο {9 οἰΐγ. ἐποιοῦντο. ΤὴΘ ἱπηρογίθοῦ 18 ΠθΥΘ 
πιϑθ4 46 εοπαΐιι, ἃ5 ἴῃ 1. ὅ7. ὃ 4. ΒΙοοηιῆ, ὑπ] Κ8 Ὁπαῦ {Π6. ΤΘΆβοη ὙΓΕΥ͂ 

{μου αἰ ποῦ Δρργθῃρπηᾷᾶ ἢΐϊτη αὖ ΤΔΓΙ5, τν88 ὑπαῦ ἢ 6 Πδα ΤΔῊΥ αἰβϑἰβῦ- 

δηΐβ, 80 σγου]Ἱα Ὀ6. ἸἸ ΚΟΥ ἴὸ τηᾶ ΚΘ ἃ ἀθϑρογαΐθ σϑϑἰβίδηοο. ἐν τῇ 
ὁδῷ, ἔγ, ἐλ 8[γ 664, ΟΥ̓ ἃ8. ΒΟΠῚΘ ΓΘ ΠΟΙ ἰδ, ὁ) δ τοῦψ.. 80. Ν)ΘΡΟΒ ἐγϑῃβ- 
Ἰαΐθ5, ὧγν ἐξίηι676. ἑνὸς... «εἶδε. ΤῊΘ ΟΥΩ͂ΘΙ 15: ὡς εἶδε τὸ πρόσω- 
πον ἑνὸς τῶν ἐφόρων προσιόντος. ἐφ᾽ ᾧ, 70:᾽ «τοὐὐαΐ ριωροϑο. 

νεύματι ἀφανεῖ, α 8εογού 8ἴση τηϑθ ὈΓ ποααϊηρ' ΟΥ ὈΘΟΚΟΠΙΠρ, --ττ δη- 
λώσαντος, 80. τὸ ἔργον αὐτῷ. τὸ... «Χαλκιοίκου. 866 Ν, οη 1. 198, 
ξ 9. δρόμῳ, γμτγΐης, προῖν ἐλ6 γα. ὃ. ὃ 206. 1. ------ προ- ἴῃ 

προκαταφυγεῖν 5Ἰσηϊῆο8 δε 7Ὸ7 6 ΠΪ8. ῬΌΓΒΙΙΘΙ 5. ΘΟ] ονογίακο Πΐπη. 

τὸ τέμενος. 860 Ν, οη 1. 198, ὃ 1. ὃ ἢν τοῦ ἱεροῦ, τολιοῆ, δοϊοπισο 
ἰο ἰδ ἐοηιρίθ. ὅθ Ν. οχ 11. 4. ὃ δ. ὑπαίϑριος, ἦπ, ἐδ6 ογρόνῆν αὖ), 
45 ὕΠπ6 56η56 οὗ Ὧη δάνοι" οἵ ρδοο Κὶ ὃ 964. 8. ἃ; 5. ὃ 168, 8. 

ὦ. τὸ παραυτίκα, 707 ἐλ6 πιοηιοηΐ. ὑστέρησαν. ΤΊ] 56}0]. ὁχ- 

ΡΙδῖηβ {Π18 ὉΥ ἐβράδυναν. Βαῦ ῬΟΡΡΟ 5ᾶγ8, “σϑοίϊτιβ σοῦθο λείπεσθαι 
γ6] ὑπολείπεσθαι, χαοᾶ ὦ ἔθγο γοϊιγι οι, ποη, θαάφηιν οοἴογλξαἐθ ψιώ αἰέθ- 

γιην ργοστοαϊ, ἰάθοσπο, αϑϑοψιὶ πο }0886 εἰσηϊοδί, Θχρ Π οαββοῦ," τος 

τὰ 3 ὃ 
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ἔνδον 
"Ἅ 

ϑύρας ἀοΡο πῃ 8 ὁπ. ἀπωκοδόμησαν, ἐΐεμ δαγγεα(φα, ἐ.6 ἀ0013. 
{16 [6 Π1Ρ16. ἀπολαβόντες εἴσω, 5ἠιείηᾳ ᾿ΐην εοἱέλίη. 

8. μέλλοντος αὐτοῦ ἀποψύχειν, τοὐδη, ἢ6 τοα8 αὐοιέ ἐο δα} 776. 
ὥσπερ εἶχεν, α8 ἤδ τρα8. 1. 6. “60. παῖδα, 4ὰ0 Ποὺ ἴῃ ἰθιηροῦθ δγδύ." 

Ῥορρο. ῬουμδρΡ5 1ῦ βίη ρ]ν πηθϑηβ, δίοο θα, αἰ} α8 ἢδ τρα8 ἔπ, ἐλι6 ἐδηιρί6. 

ἔτι ἔμπνουν ὄντα, ὕεφίη 1ιι8ὲ αἰΐυθ; Ἰἰΐογ ΠΥ, τολίϊα ψοί ὑγεαξμίη. 
4, τὸν Καιάδαν, ἐλ6 Οἰααάαβ. ΒΊοοπηῖ, οοπ]θοίασοβ ὑπαῦὺ {818 τγ8β 

ΟΥΙΘἸΠΔΠΥ ἃ Προ ἤββασθ ἰηΐο ὙΠ] 0ἢ ἀο8Δ4 δοαϊοθβ σσοῦο ἰἤγουγη, δπα 

ὙΠΟ ὑγ8 5. ΒΟ ΒΟΘΟΠΘΗΓΥ Θη]γσοα πα οοηνουῖθα ἰηΐο ἃ Βα ΓΘ ΓΔ ΏΘΔΠ 
Ῥγίβοη. ΤΠ Βαγδίμγιηιὶ αὖ Αὐμθηβ, πα {πὸ ΤΠποϊοτηΐς αὖ ϑυσδοῖιβθ 

ΤΩΣ β6ῦνθ ἰὼ ᾿Π]αβίγαΐθ 15. πδίπσθ ἃ Πα τ|50. οὗπερ, 10}6}}6. 

ἐμβάλλειν ἀρρθπμαβ ομ ἐμέλλησαν. ΤΠ6 οοπίοχὺ {11 τρϑανγ ΠΟΥ 

Ὑγμαὺ ὑγογβ ἅτ 0 6 ΒΡ] 164 ὙΠ τοὺς κακούργους. Ἡδδοῖς ἀπ 

ΒΙοοιηξ,, δαϊῦ ἔγοια υν μαῦ ΤΠ 6 Υ οοπορῖνο ἴο θ6 ροοᾶ ΜΙ, Δα ῃογ ν, τοὺς 
κακούργους εἰώϑασιν, ἐμβάλλειν. ῬΙοοπιῖ, Πονγθνοι Ὀγϑοϊκοίβ 1. 

πλησίον. ὙΠΟΙΘ 15. τπθο ἢ αἸΠΠΟΙΠ]Υ ἴῃ ἀϑίουτηϊπίηρ ὕΠ6 Πα Πρ’ πγοτά. 

ΤΊΙ6 ὅ6Π0]. βᾶγβ, δα} ἐο ἐλ6 ὕσαάαβ. 0 ὉΠ15, νυ] ἢ. ἀρΡΡθανβ το ὈΘ 

{μ6 ὕγιιθ ἱπίθυργθίδτοη, ΒΙοοπηξ,, 606]., Δπᾷ ῬΟΡΡΟ δοοοιᾷ. Τῇ ἃ5 

Ηδδοκ ἴῃ [15 ϑοοομα θα 100 ΒΌΡΡΟΒΘΒ, Ὑγ6 ἃ. ὅο ΘΟμΒΙ ον ἰὖ 85. γϑίου- 

τίηρ ἴο {Π6 ΡΪδοθ ΘΓ Ῥϑαβδῃὶαβ αἸ6α, {Π6ῃ ἃ ΠΟῪ βιιθβίδηςζινο τηπιβῦ 

Ῥ6 ᾿ἱπίγοαπορα, βἰποθ Καιάδαν νγὰ8 ἰαϑῦ τηθη οπηρϑᾶ. Βφβι68β, 1 ἢΘ νγἃ5 

ῬαυγΙΘα πθϑι ἴο {π6 Ρ]δοθ οἵ 5 ἀθδίῃ, γῆν αἰα {π6. οὐδοῖθ ρῖνϑ δῃὴγ αἰ- 

ΤΘΟΌΟη [ῸΓ {Π6 Τϑιονἃ] οἵ ὑμ9 Ῥοαν ἢ ἐν τῷ προτεμενίσματι, ζγ 

ἐλδ ργοοϊπιοέ οΥ δηέγαηοο ραν ο ἐδ τέμενος. 80. ΑΥΠΟ]ά. ΒΙοοιηῇ. 
Τοίδιβ ὃ δηλοῦσι ἴο μετενεγκεῖν οὗπερ ἀπέϑανε. θαύ 1ὖ 18 θούζο Γ᾽ ἴο ΓΘΙῸΡ 

ἴῦ ἴο {Ππ|0 νγογαβ ᾿τητηθαϊδίθὶΥ ρυθοθαΐηρ. ὡς. «« «πεπραγμένον, ἴπα8- 

φυτοῦ, αϑ ὦ ροϊζιἐίογ, αα δόοτν ρον ροέγαΐεί ὃψ ἐλφην --ς αϑ ἐμεῃ πα ὅθθην 

σεϊιέν Γ᾽ α ροϊϊωίξλΔίοτ. ΤῊΘ ραγίϊοῖρ]θ ἴῃ [Π6 ἀοοαβαύϊνο οἰΐθη [Ό]]ΟνγΒ ὡς 

Ἰηβίοδα οὗ [ῃ6 σοηϊίνο. Οἵ Μ. 8 ὅ08. 8; 5. 8 996. ἃ. ὡς ἀντὶ 

Παυσανίου, γν {16 δεἰοα φ᾽ Ταιιδαπΐα8. ΟἿ. Κ΄. ὃ 290. Τ᾿. 2. ,ν 

ΟἾΓΑΡΤ ΕΝ; ΟΧ ΧΥ. 

ΤῊΟ Αἰμθοΐδηβ τοαποϑῦ ἔπ Τιδοθαςο πη οπΐδη85 ἴο Ραΐ ΔΥΤΑΥ {818 ΡΟ] αὐοη (8 1) ; ἐπ6 ΤΙ,Δορᾶτ- 

Τποπΐβη8, ἢ ἴπ6 Μράϊΐβιη οὔ Ῥϑαββηΐδβ, οὐϊτηϊηαίο ΤΠ ϊβίοοϊοϑ ἴῃ ἢ Β8ΠῚ6 ΔΠΆΪ, δπᾷ Ὧ6- 

Τη8Πα ἰῃδὺ 6 8881} 6 ΡαΠΙβΠ 6 ἴῃ ΠΚΘ ΤΆΔ ΠΠΘΓ (ξ 2); ἴο {818 ἴπ6 Αἰ ΠΟ ΠἾΔὴ8 αβϑοηΐ, δηᾶ 

ἴ8Κ6 ΤηΘΆΒΈΓ͵ΓΘΒ ἴπ ΘΟΠποογί ὙΥ [ἢ τῃ6 ΤιΔοΘ ἢ Ἶ8η8 ἴο ΔΡΡτο πα ΤΙ ϊβίοο! 68 (8 8). 

1. ΤῊΪΒ ἰ5 ἃ σθρϑυοη οὗ τ ηδῦ νγὰ8 δββουθα ἴῃ 1. 198, ὃ 2. ------ ὡς 
εὐ ««κρίναντος. ὃ)., ὃ 220, ἃ. 
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9. ΤΠ6 δοοοπηὺ οἵ {π6 Ὀδηἰβῃτηθηῦ οἵ ΤΙΘη ἰθίοοῖοα, 18 ποὺ ᾿Π50} 66 
᾿δγθ, Ὀθοδιβο ἰῦ Π85 Δ}γ ᾿πητηθαϊδέθ οοπμηθούΐοη ἢ 0η6 ῬΘΙΟροπηθβίᾶπ 

γα, Ὀὰαὺ ἔροιὰ 105. οἱοβθ τϑἰαθοη ἴὸ νυ δῦ Πδ5 Ἰᾳϑὺ ὕθθὴ) πᾶρΡαῖθα οὗ 
Ῥαυβαπίδθ. ΤῊῈ6 Το οὗ 50 1Παβύγουβ ἃ ῬΘυΒοηδρθ ἃ5 1 Πομηϊβύοοθϑ, Ὑγὰ5 
ΑἸΒῸ ὙγΟ ΠΥ οὗ ἃ ΡΙδο6 ἴῃ 8 Πἰβίογυ, τυ ΒΊοῃ, ὑποαρηι Θοπῆπρα το {Π6 ῬῪῈ]- 

ΟΡοημποβίϑῃ πγᾶν, μ84 γοῦ ἴῃ 105. ῬΙδῃ θη γϑορα {Π0 τηοϑὺ ργοτηϊηθηῦ 

ουθηΐβ ὑπαῦ μδᾷ ὑγαπμϑριγθα ἤποιὴ {Π6 τἰπη6 οὗ [Π6 Ῥρυβίδῃ ἱμναβίοι 

ὈΠἅΩ͂ΘΙ ΧΟΡΧΘΒ. τοῦ---Μηδισμοῦ (οἵ. 1. 95. 8 δ), ἐλε Μοαΐδηι. ΤΗΐβ 

ΤΘΓῚῺ γἃ8 πθϑα το ἀοβισηδύθ ἃ ἰθδηΐϊηρ ὑουγαῦ 8 {π0 Μραΐδη Ἰηΐθιοβῦ, ΟΣ 

8 ῬΔΡΘΙΔΙΟΥ ΤῸ {Π|6 ΤΔΠΠΟΙΒ, ΟΟΒΌΟΙΊΒ, 8Π 4 αἀΓ055. οἵ Τη0 Μίρᾶθβ. Τῇ} 

ΘΠ αΓΡΘ τη846 ἀραϊηδὺ ΤἼ ΘΙ ἰβύοο]οβ ΤΌ]]ουν Θα Ἰτηϊηθαϊαύθ! Υ ἀροη {Π6 οοη- 

γίοίίομ 8Δη4 ἀραῦ! οἵ Ῥδιβδηϊαβ. ΤῊ ΓιΔΟΘ ΘΠ] ἰδ 5 Ὅγ6ΓΘ βυϊπηα]αἰοα 
ἴο {Π|5, τηοϑῦ ΠΠ|ΚΟ]γ, ὈΥ ἃ ΤΟΙ ΘΠ ΤΆ ΠΟΘ οὐἨ {Π|6 ΒΟ ΒΒ Ἢ] τηϑηοθαντο οὗ 

ΤΒοιηἰβίοοὶθβ ἴῃ τοβρθοῦ ἴο ὕμ [ον υϊποδίϊοη οἵ Αὐηρηβ (οἵ, 1. 90, 91); 

ΟἹ ΟΥ̓ ἃ 5618) ἀρβίνο ἴο ἴῆνοϊνθ {6 ΑὐΠΘηΪδ 5 ἴῃ {116 ἀἴβρυϑοθ, ἡ β ἢ 
ΤΠΘΥ πϑα ἱπουνγοᾷ ἴῃ ὑπ ἀοίθουοη οὗ ὑποὶν τηοϑῦ ϑιηϊηθηῦ οἰ Ζθη. 
καί, αἴἶϑο. ἐκ τῶν... «ἐλέγχων. “Εχ Θρίβίο β δρια Ῥϑιβαπίϑηι ἰπ- 

γρηἑ 5." ῬΟρΡρο. τοῖς αὐτοῖς, 1, ἐΐχ)6 86 ἨγΩΊΔ767., ἱ. 6. Ὁ ἀθδίῃ, 
8. ἔτυχε γὰρ ὠστρακισμένος, 701 ᾽6 ᾿αρρογοί ἐο δ6 8)» ἴηι δαγυϊδῆ- 

φιθηΐ ὃψ οϑύγαὐοίδβηι. δίαιταν, γ68:θηι66, αδοάδ. μετά, ὅπ, ὁοη- 

φοοίίοη, τοϊέλι. ἑτοίμων ὄντων ξυνδιώκειν, τ0}10 1062)8 (Ξ00. Ν', ΟΠ. ὄντες; 

1. 8. ὃ 1) γοαάψ ἐο 2οΐγν «οἱέλ, ἐλιθηυ ἦγ. ἐδ ρειιγϑιυτέ. 

χωσιν, τ0}678061" ἐλοψ ηυΐρέ γα ἀΐηυ. Κι. ὃ 880. 

“ ΕῚ ΄ 
που ἂν περίιτυ- 

ΘΟ ΑΡΠ ΕΒ ΟΧΧΧΎΥΙ,, 
Φ 

“Ποτηἰβίοοϊοϑ, θοῖηρ ᾿π!ογπιθᾶ οὐ 1ἷ8. ἄδηροτ, ἴα Κο8. τοίασϑ νυ ἢ ὑπ ΟὈΤΟΥ ΤΡ 8Ώ8, ὈΥ ΒΟΤα 

1 18 φοπγθυϑα τὸ {Π|ὸ σου ϊποηΐ (δ 1); {ΠῚ 0Π 6. Ὀοὶηρ Ραγθαθα ὈΥ ΕΒ ΘΠ  Πλΐθβ, ἢΘ 18 Τουοθᾶ 

ἴο ἴγονν Εἰ παβ6}  ἀροὸπ [6 ῥῬγοίθοίίου οἵ Αἀπιθίαϑ Κἴμρ οἵ [ῃ6 Μο]οββϑῖ, γσμο 0. οονίαΐῃ 

ΤΘΆΒΟῺΒ Ὑγ88 ΠΟΒΕΠ6 το πἷτῃ (ὃ 2); δὖ {π6 αϊτγθοίίοη οὔ 86. Κι᾽ 5. ννἱΐθ, 6 ἔδῖκο8. δῖ οὨ Πα 

ὈΥ ἴμ6 πδηᾷ, δῃηᾷ βιπρ ἀροπ ὑΠ6 θαυ θῃ ἀνναὶίβ [6 οοπηϊηρ ἰπ οὗἨ Αἀτηθίπϑ, τότ γι οὴλ 

ὯΘ ΒιιΘΟΘΒΒΙ ΠΥ Θη θα ὑγοϊθοίοη πὶ {118 {πὴ οὗἨ Ρο1}]} (δ 8), 

1. αὐτῶν ὈΥ οομβίγποιο κατὰ σύνεσιν (οἴ. Κα. 241. 1; 5. 8 167. Ν. 

1. Ὁ) τοῖοιβ ἴο Κερκυραίων ᾿τηρ0]164. ἴῃ Κέρκυραν Ὑ 101} ῬΥΘΟΘαΘ8. 

ὥστε---ἀπέχϑεσϑαι, 80 αϑ 10 ἵπποι" ἐδ6 παϊγοι 97, ϑϑοοθιθ λαΐς γι ἰο. 

Λακεδαιμονίοις ἃπι ᾿Αϑηναίοις [Ό]]ΟΥ 85 .«])αὐοΐ ἑποοηυηιοαδ, ὥστε ΥΟἴῸ 5 

ἴο ἔχειν, πᾷ ποὺ ἴο {Π|0 Ὑγ11016 βθῃύθηοο δεδιέναι... «αὐτόν, ἃ8. {πθ0ῃ ἰύ 
γγου ἃ μᾶγὸ ὈΘΘὴ μὴ---ἀπέχϑοιντο. ἐς τὴν ἤπειρον, ἷἱ. 6. ἰηῖο Τ]168- 

ΡΙοὐϊδ. καταντικρύ, οὐ67" αἀφαϊηδέ ΟΟΥΟΥ ἃ. ορμρμδοτ 
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9. διωκόμενος. - « «χωροίη, δοῖηρ ριιγδιιθα, ὃψ ἐΐο86 «οἦο 1Ὁ067}6 αρροϊηΐ- 

θα (ἴο ΤΟ]]ονν Ηΐπα) 7,07" ἐλ ριιροϑο 47 ἐπιφιυΐγἴης τοἤθγ6 ἢ ηυϊσλέ σο, 1. 6. 

Ῥοίπρ ὑγϑοκθα {1 0Πον ὈΥ {μποβ6 ΠΟ ὑγο 6 βθηῦ ο ἢπαᾶ ουῦ Π]Β Ρ]Δο6 οἵ 

τοίγθαῦ. ΒΙοόμη γημᾶθιΒ κατὰ πύστιν ἧ χωροίη, “ (ἀϊγΘοίθ4) ὃν ὑπφιῖνν 
«οὐνϊέλιογ" ἢ6 παά σογι. ΘΙμλ1] αν ἴο {Π|85. 18 Π6 56η88 οἴγπ ὈΥ βϑῦθγ: 

“ΠΏ Ρ]1ΟΙ ΘΓ ῬΓῸ πυϑόμενοι, ψιυην ατια  δ8ογυξ.") 106]. ΓΟΠΑ͂ΘΙΒ 1ὖ 64 }67- 

στιγιοξαξίογια, πιὰ {Π18 ΔΡΡΘδΙΒ ἰὸ Ὀ6 ὉΠ6 β5θη86. νοῦ Ηδδοῖκ ὈΥ Πΐν 

Ῥαπούπδϊοι αἰΐδομθβ το {πΠ0 σγοσᾶβ. Αραϊηβύ β 0 οιηϊηθηῦ δαῦμου(ϊο, 

1 σοῦ] ὍΘ βον ἰοὸ δἀορῦ δὴ ορὶπίοῃ, γϑῦ 1 οαηποῦ θπῦ ἐπῖηκ ὑπαὺ {πε 

ΒΘ6Πη89 1 Πᾶγθ σίνθη 15 86 ὑτὰθ οπθ. ΟἿ, 114416]] ἀπᾶ ϑοοῦῦ βὰ} γνοὺς 

πύστις. ΤΠ6 ορίαϊϊνο 18 δχρ]δίηθα ἴῃ Ν. οῃ 1. 49. ὃ ὃ. 

ἄπορον, ἐπι ἠϊΐ8 σγοαΐ βἰγαϊέ. ΦδΟΟΌΒ Θχρ]ϑῖηβ ᾿ῦ ὈΥ ἐν μεγάλῃ ἀπορίᾳ 

γενόμενος. Μολοσσῶν. ΑἸΙοπρ {ΠῸ βθα-οοδβί οὔ Ἐρίγαβ Ἰὰν ἴῃ οὐου, 

ἔροπη που το βοῦῖῃ, {πΠ6 ΟἼδοηθα, ΤΠ ΘΒργοῦ,, Ολββορθῖ, ἃπα ΜΟ]ΟΒβΙ, 

Ῥαῦ {πΠ6 Ῥομππαᾶδνῖθβ οἵ ὉΠ6856. τθβρθούϊνο 1065. οδηηοῦ γ76}1 Ὀ6 ἀβῇποᾶ. 
ΒΟΥ ΪᾺΧ βύαίοθ ὑπαῦ {Π6 βθατ-οοαϑὺ οἵ {Π6 Μο]οββδὶ ννὰβ ὅ0 βύδαϊδ ἴῃ Ἰθηρίῃ, 

Ῥαΐύ Ροῖ {Π|5 ΠΆΓΤΟΥ Ὀᾶ515 [Ποῖ ΘΟσ ΠΡ συ] ΘηΘΩ ἔδι Ἰηΐο {Π6 ᾿ΠίοΎΙΟΥ. 

ΤῊ θΟῸ Πα Α0105 οὐ {Π6 βὕαϊθ ὑγθῦ στο  ]Υ ΘΗ] σΘα ὈΥ͂ 105 ΘΠ ΘΓ Ρ ΙΒ Πρ; 

Κίηρϑ, 50 {πῶῦ Ὁ νγὰβ ψαϊῖΐθ Ῥουγουα] αὖ {86 {τὴη6 ΠθτΘ ΒΡοΚθη οἵ. ΟῚ 

ΤιοαΚοβ Νουίῃ. ἄτθθοθ, ΤΥ. Ρρ. 114:-184. ὄντα αὐτῷ οὐ φίλον. 

ΝαΡοβ. ὈΥ βοῖηθ. οὐϑυβ σῃὖ Βα 8, “ ΘΠῚ 4800 οἱ Ποβρι τὴ πον δῦ.") 

καταλῦσαι, ἸἰῦΘτ.ΠΠν, ἐο εἰγυΐοοβο ΟΥ πἰγιδίη ὦ [Π6 Ὀθαβίβ οἵ θαγάθηῃ, 1. 6. [ο 

“μγν] 1658 ΟΥ “ἰπἰοαά Ὁμοιη. ΤΠῚ5 ν Ὸ 15. [Ὁ] ονγθα ὈῚ παρὰ "Αδμητον, 
ἴῃ {Π6 56η86 οὗ ἐο 8έορ τοἱίλ, Α ἀηιθέτι8. 

ὃ. οὐκ ἔτυχεν ἐπιδημῶν, λαρρεπεά ποέ ἴο ὃ6 αὐ ΠΡῚΝ τὸν παῖδα. 

Ν,6Ροβ υυγιύθβ, “" ΠΠατα ο᾽5. Ραγνυίδιι Δυυῖρυῖί.) ΤῊ]Β ἀονϊαύοη ἔγοι 

{89 Τοχὺ οἵ Τπαογ αἸ65, υγοῦ]α θα π8 ἴο οοη͵θοίαγο ὑπᾶῦ Π6 [Ὁ] ον θα 

ΒΟΠῚΘ ΟΥΠΘΙ ὙΥΓΙΘΓ, τ|Π]658 ἢ νγᾶὰ8. ΤΌΒΒΙΥ ΟΔΓΘ]6585. καϑίζεσϑαι ἐπὶ 

τὴν ἑστίαν. ΤὴΘ ἀοιηρβίϊο ἤγθρίδοθ, ἃ5 0Π9 βῃσί πο οἵ ὕῃ6 Ποιβθῃο]ά 

δοῦβ, νγ8ϑ ἰνγαγβ Γοραγ 64 ὈΥ ὕΠ6. 8δηοϊθηΐβ τυ νϑπϑγαύϊοη 8η4 τγο]]- 

δῖουβ αἰζδομτηθηῦ. Ηθηοθ, ἴο δῦ ἄουσῃ ὈΥ {π6 Ὠραγἢ πγὰ8 τορσαγ θα ἃ5 

8 Ῥοβύθγο τηδκίηρ ἴΠ6 βίγοηροβῦ ἄΡΡΘᾺ] [Ὁ ἸΠΘΡΟΥ 8ἃη4 ἴανου. ΟἿ 

0} Τοῦ. ατ. ἀπα ᾿οπι. ΑἸπίϊᾳ. Ρ. 427. δηλοῖ τε ὅς ἐστι, ἠδ ἀ8- 

οἴοδο8 ᾿νΐ8 παηιθ; Ἰἰΐθγα νυ, 6 ηναΐος δηοιση, τοῆο ἤ6 8. ἘῸΓ {Π|8 τ86 οἵ {πΠ9 

Γοἰδίϊνο, οἵ. ΜΙ. ὃ 48 : 5. ὃ 174. 1. οὐκ ἀξιοῖ --- ἀνάξιόν φησιν εἶναι 

(οὗ, Μι. 608. 1). εἴ τι ἄρα αὐτὸς ἀντεῖπεν, 17) ρογῆαρ8 6 λαᾶ ορ- 
»οδοά. ὙὍΠθ οχίθπαδίϊηρ ἔογοθ οἵ εἰ-τ-τἄρα ἴα ΘΓ Ὀθαα  Ὁ]]Υ 566η. 

τιμωρεῖσϑαι Το ίοΓΓΙ Πρ ἴο Α ἀπηθίιβ ἀθροπαβ προη ἀξιοῖ. καὶ γὰρ.... 
πάσχειν, 707 ἐμαΐ ἠδ οοιιία ὃ6 ἐϊ ἐγοαϊεοα, αὐ ἐλ6 ργοβογυέ ἐΐηιθ, ὃψ ὁπ Κα 

088. ροιθγ 7 μὲ ἐμαη ἀΐηι (ἰ. 6. Αἀπιρία5). Μοϑῦ οἵ {Π6 φαϊΐζογβ δηᾷ οτῖῦ- 

105 Ῥγϑίου. ὑπ τϑϑαϊηρ ἀσϑανεστέρος (ΟΠ ΟΡΙΪηρ ὅο αὐτὸς ὈΟΙΒ Ὀοίοτο 
δηα δἔγθι), δ ΠοῸρΡ ἢ ἀραϊηϑὺ δἰτηοϑὺ 811 ΜΆ. δαὐμουῖγ. Τηΐβ που 

κατά τι 
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δῖνο {Π6 βθῆβθ: 707 6 τοοιιϊα γϑοοῖυθ ἐπ), (ἔγουα Α ἀπηθῦμ8) ποῖο τοἤθη 

6 τραϑ 7} ἢνΐ8 ἐπ )γογ ον" ἦγ ροῖθθῦ. οί τοϑάϊηρβ ἸΤΡΙΥ Π6 88 π|0 
ΒΘΠΘΙᾺΙ 1468, νἱΖ. [Π6 δο͵θοῦ οοπαϊίοη οὗ ΤΠ θιηϊβύοο]οβ. γενναῖον Ὀ6- 

ἸοηρΒ ἰο τιμωρεῖσϑαι {1Π|᾿ Βα ]θοῦ οὗ εἶναι. ἀπὸ τοῦ ἴσου --- τοὺς ὄντας 

ἀπὸ τοῦ ἴσου, τρῆο α᾽᾽6 οἵὰ ὀφιιωΐ ἐ6)"18. καὶ ἅμα, απ αὐ {}6 βαπιθ 

ἐϊηιο. αὐτὸς. . - -«ἐναντιωϑῆναι, ἢδ ᾿αά ορροδοί, ᾿ΐηι (1. 6. Α ἀπηθίι85) 

ἐπ α πιαξέον" 97 ἐπιζογ δέ (οΟΠ]γ), απ ποί ἴῃ, ἐλαΐ τολίολ, ρογίαϊποα ἐο {}.6 
ϑαυΐηρ Γ᾽ δ ἰζ78. χρείας τινὸς ἀθρ6η65 ὁη ἐναντιωθῆναι (ΞΞ: εἴργειν) 85 
[μ6 φϑηϊίνο οὗ βοραγαίίΐοη. Οὗ Κ. 8.271. 2. ϑβομηθ οοτητηθηΐδίουβ 

ΒΏΌΡΡΙΥ περὶ ΟΥ ἕνεκα. Οἷ. Μί. ὃ 868. δ. - ΒΙοοτηῇ. οἰΐεβ. θη. Ἀπ. 
ὙΠ]. 0. ὃ ὅδ. ἐναντιώσεται τῆς ἀπαγωγῆς, τοὐϊΐ 6 ορροβε(, ἐο ἐλ ἰοαατγ 

αὐραψ. Αὐ σῶμα ΒΙοοηλΐ, ὉΠΗΘΟΘΒΒΑΓΙΥ ΒΌΡΡ]ΘΒ κατά. ῬΟΡΡο μὰ 

(1ο6]. ὀοηβί οι" [η6 δγίϊο!θ ἴο 6 ἴΚθη ὑνῖοθ ἢ σῶμα δΔηἃ σώζεσϑαι, 
8η6 Του το Ὑὶρ. Ρ. 720. 20. ἂν ἴῃ ἐκεῖνον δ᾽ ἂν ὈΘ]ΟΠρ5 ἴο ἀποστε- 

ρῆσαι, {π Βοοοπᾷ Ὀρίησ ἃ Τορθίϊ το ἴῃ ΘΟΠΒΘΩΌΘΠΟΘ Οὗ {Π6 ῬΔΡ ΘΠ 6515 

εἰπὼν... διώκεται. ΟΕ, Μύ, ὃ 600. ἐφ᾽ ᾧ, 70᾽ τολαὐ γεαβοη. 
σωτηρίας, ““πιθαη8 977 ργδβογυΐηᾳ.") ΙοοΙ. ὁ δὲ ἀκούσας. ῬΟΡΡΟ 

Δα βοὴθ οὔμϑιβ τηϑκ 8 π6 Ὀορὶπηΐηρ οἵ ομδρ. 157. ὥσπερ 
νν τοῦτο 15 ΘΠΟ]οΒθα Ὀγ ῬΟΡΡο, Θοθ]]1ου, ἃηα ΑὙ ΠΟ], ἴπ {Π6 ἸηᾶΓ 8 οὗ 

Ῥδυθη ῃθβῖβ, 8η4 {Ππ|5 ΤΠΘΥ οοππροῦ ἀνίστησί τε ἃπα καὶ---οὐκ ἐκδίδωσιν. 

ὥσπερ. -. «ἐκαδέζετο, “ὑγν 6 τραρ ἰμαΐ ἢ6 μαά βαΐ ᾿ἱηιϑεϊ ἢ ἀοιρη, 

ἰ. 6. τ Βα Π45 Ἰοϊπηθα.") ΒΊοοιῇ, “ΝΟΒ 5ῖ9 ᾿π.β]]Π]ρίτηαβ: αὖ ῬΌΘΙΤΠΙ 

ἔθηθη8 βρᾶργαϊ, ἰῷ ΟἿΠῚ ῬΆΘΙΟ ΒΌΓΡΘΓΘ ΘΠ} ἠπ5βῖ0.) ῬΟΡΡΟ (ϑ'ρρ!- 

Ααἀμποίύ. Ρ. 151). καὶ μέγιστον Υὶῦἢ {Π6 Μο]οββίϑηβ. 

ΟἿΑ ΤῊΝ ΟΣ ΧΟ ΧΎΥ ΤΙ: 

Ααπηθίτβ τοῦπβοβ ἰο σῖνθ ὉΡ ΤΠοτηἰβέοο!οβ ἴο ΗΪ8 ῬΌΤΒΙΘΙΒ 8Π4 56η615 ἷπὶ ἰο Ῥγαπ (8 1): 
{6 πο6 ΘΠ ΑΓ Κίησ ΟΝ. ὈοδΓᾶ ἃ τηογοῃδη- 5} θΟῸΠα ἴον Τοηἶα, ὁπ. δἷβ Ῥαϑβδαθθ ἢ ΠΑΓΓΟΥΡΥ͂ 

ΘΒΟΆΡ6Β ἴ9 ΑἸποπΐδη Ηθοῦ Ἰγίπο δοίοτο Νά Χοϑ, δπὰ ΠΠΑΙΠΥ απ 8 αὐ ἘΡΒΘΒαΒ (δ 3): Βᾶν- 

ἱπρ τουγαγᾶρα ἴΠ6 5} 10 πηαβίθσ, ἢ Ῥγοοθϑᾶβ ἱπίο {η6 ἰῃίουοῦ πα ΒΘΠ48 8 Ἰοίΐοσ ἴο Ατίδ- 

ΧΟΥΧΘΟΒ (8 8); ἱπ τυ Βοἢ Ἰοΐίου ἤ6 ΘΧΟΊ868 [Π6 ΠΘΟΘΒΒΙ ΕΥ̓͂ ΒΘ ὑγ88 ὉΠΩ͂ΘΓ οὗ ορροϑβίπϑ ἔΠ9 Ῥοτ- 

βίδπ ἱπναβίοη, τοῖθυϑ ἴο ἔπ ὈΘποῆϊ8 ἢΘ Π85 ΘΟ  ουσθα ΠΡῸΠ ΟΥΧΘΒ, 8Π4 ΡΓΟΙΉΪΒ65 ἴο ΓΘΠΟΘΙ 

το ἴπ6 Κίης σοοῦ βογυΐοθ 'π σοι τη ΤῸ Ϊ8 ὑγοίθοίοη (8 4). 

1. πολλὰ εἰποῦσιν --Ξ- κεἐἐογῖης τυαηῃ ἐλγοαΐϑ, βασιλέα οἵ Ῥριδίδ. 

τὴν ἑτέραν ϑάλασσαν, ἷ. 6. 186 “ὔροδῃ 588. πεζῇ, ὃψ ἰαγ. --ττττττε 
Πύδναν. 866 Ν. οη 1. 61. 8 2. τὴν ᾿Αλεξάνδρου, δεοϊοπιίης ἰο Ἅ16ω- 
ἀπᾶον (1... τὰ6 ἔθη Κιπρ οὗ Μδοθαοη]δ). 

ῷ. ἐν ἧ, τολόγο6, ἱ. 6. ἴῃ Ῥγάηδ. ὁλκάδος, ὦ 8ἢ1} 97 διινάδῃη, ἃ 
γπϑγοἤατί-ο]ρ. ΤΏοΒο. Βμ]ρ08. ὑγοῦθ ον] ψὶ Ὀτοδὰ Ὀούζοιηβ, Οἱ. 

ΘΙ 0Πι}5 ΠΙοῦ, αὐ. ἀπ Ποια. Δηίᾳ. ν. 817. ἀναγομένης. ὅθ Ν, 
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οη 1. 48. 8 1. ἐπολιόρκει Νάξον. ΟἿ 1. 98. ὃ 4. ὅστις ἐστί. 
5366 Ν. οῃ ὅς ἐστι, 1. 186. ὃ 8, ΒΊΟΝ ἡγοῦ] Πανθ Ὀ66Π ΠΊΟΓΘ ἴῃ Ροϊπὺ ἴο τ 
Δδυ 9 ἴο Ππᾶνο οἰλοα {Πδη {5 ῬΆββαρα. ------- χρήμασι πεισϑεὶς Ξ-- δοῖγ 
ὀγϊδοά. τὴν... «εἶναι, απὰ ἐμαΐ ἐέ «τοοιιϊά ὃ6 70} ἀΐδ βαγεέψ, ΟΥ̓ ᾿ϊ8 

οπῖψ (τὴν) βαγεΐψ «ποιά ἐοτιϑῖδέ ἔπ. ΤῊΘ βυθ]θοῦ οὗ εἶναι 18 μηδένα... 
γένηται. μέχρι πλοῦς γένηται, «ἰγυξϊ ἐι67)6 ϑἰιοιιϊα, ὃ6 α 7ατῦ τοὐγ ΚΟΥ 

βαϊίηφ. ΟἿ, Χοη. Απδρ. ΥἹ. 1. ὃ 39. βοιὴθ ΘΥΓΟΏΘΟΤΙΒΙΥ ὑγϑηβὶαΐθ, 8 

ἰοΉ 0 αβ8 ἐλθ τογαρα 8]οιϊα ἰαϑέ. ΤῊ οδ]θοῦ οἵ {18 αἰγθοίϊοῃ. υγαβ [0 

Ῥγουθηῦ ΔηΥ οὔ {Π6 οὔϑυν, ὙΠῸ τϊσηῦ ΠΔΡΡΘη ἴο τϑοορηΐζο Ὠΐτη, ΤΓΌΤη 

ΘΟΠΏΤΠΠΠἸΟΑ ΓΙ η 9 νυ Ὁ ΠΪ5. ΘΠ ΘΠΊΪ68. πειβομένῳ δ᾽ αὐτῷ, ἰο ᾿ἴηι δεῖ 

»εγϑιααε --- ἐγ ἢ6 οογηιβεγυέοα, ἴο 1Π6 ῬΓΟΡΟΒΔΙ. 

Ῥϑαῦ φράζει. ἀποσαλεύσας, παυΐης τοῦθ αὐ ἀπολογ ἔην ἐδ6 ορεῖν 86α. 

ὑπὲρ τες ΟἿ ῬΡΟΡΔΌΙΥ 85 [Ὧν το 1[η6 τυ πανγαγα ἃ5 ΡοΟββίὉ]6, ἴῃ οὐ ΘΓ 
ἐπαῦ πὸ οη6 58] Ῥοδια ἐπ γ 6556] ἔγοιη {ῃ6 Αἰμποπίδηῃ ἤθοῦ. ΝΘΡΟΒ 

ἐγϑηβ]αΐθβ ὑπέρ, ργοοι., Τὴ τοϑάϊηρ [Π18 δοοοπηΐ οἵ [6 Ῥϑυ]ουβ. Ροβὶ- 
τἴοη οὔ ΤΠ θη ἰβίοο!θϑ, ἴῃ {111 οἰσηῦ οἵ 1115. δῃθιηΐθβ, τυ 8.6 τι 4664 οὗἁὨ 

{ποθ Ὀθϑαςα] 1Ἰη65 οὗ 51: ὙΥ αἰΐου ϑοοίί, ἴῃ 5 Πόσα οὗ {Π6 15165: 

ἀπομνήσεσϑαι. ἘΒ6- 

50 Ῥου 6 {πθῪ οἡ τ 10} παῖ} Δ πα ῥγϊᾶο, 
Απα 1 {Πδὖ Ἰαθουησ ΑΚ ΠΠ6Υ βρὶϑά, 

Ὕν 48 τ ΒΌ 0 ἢ 1416 ογ8 

ΔΒ ΠΟΌ]68 οαβῦ Οἢ ἸΟῪ ΒΟΟΣ, 
ὙΠ θη, [ΟΠ] Ἰησ 1Π ΠΪ5 ὕαβ]ς ΟΌΒΟΌΓΟ, 

ΤΉΘΥ ΡΆ55 ΠΪΠπῚ ΘᾺ} 6655 Ὀγ. 

Τιοῦ {μι πὰ βύγθ 0 οἡ ΥΠ ΠΘΘα]655 ΟΥ̓68] 

Βαῦ Παά πον Κπονπ συ μαῦ τηϊσΐν ΡΥ1Ζ6 
Τὴ {πδὖ [τ8}} γ 6556] Ἰδγ, 

ΤῊ [Ἀπη]5] 16 ἃ πγοἹ [πα΄ Ῥτονν]Β {πὸ τνο]ά 
Ηδᾶ βοδίῃ]θββ ραββθά {Π6 ππριδνθᾷ [ο0]α, 
το, αν Πρ’ ὈῪ {Π|6586 ρ]]οΥ5 Ὀο]α, 

Τποι ]] θη σοα ὑγο} 8 ΠῚ παν ἢ 

8. ἐδεράπευσε, γειραγ θα. Ῥοτῦ. ΤΕ πάρ 5. {δον αϊξθ7 ργοδεφιιῖ, ------ 

γὰρ ΘΧΡΙΑΙΠ5 ΠΟῪ ἰῦ γγὰ8 {πα΄ ΤΠομἸβύοοϊοβ Π8α ἸΠΟΠΘΥ ἴο ΤΟυγαγα {ῃ9 
ΒΕΙΡΙ βῦρυ. ἃ -- τὰ χρήματα ἅ, οἵ ν] 0) {π6 δηΐθοραρῃῦ 15. (86 

Βα ]θοῦ οἵ ἦλϑε. ὑπεξέκειτο, 6 ἠαά ριι βαϊεῖψ αἰσαψ. ῬοΥΠδΡΒ ὑπὸ- 

᾿πηραγϑ {πΠ6 Ἰάθα οἵ ργηἱυαξοίμ οὐ 8εογ δέῃ ἴο {Π6 νοῦ. Αἰου 18 οοι- 

ἀοιπηδίϊοη αὖ Αἴπθηβ, ΒΒ ΡΟ γν ἴο {Ππ6 ἀπιοπηῦ οἵ 100 ἰα]θηΐβ. ντὰ8 

Βθ'Ζθα πα οοπῇβοελίθα. μετὰ... «τινος, τοϊΐδ, ὁη6 7 ἐλ6 Τογϑέαη8 

αιροϊ πη οὐν ἐἢ6 ἐοαδέ. Δοοοταϊηρ ἕο ΠΙοᾶ. 18. παιηθ τγὰ8 ΓΔ ϑΙὑ468, 

Ῥαυὺ Ῥ]αΐαγοῃ ο8}15 Πΐπὶ ΝΊΘΟΡΘΠΟΒ. ἄνω, 1. 6. ἰηῦο {Π6 ᾿πύρἸΟΥ, -- τ 

ἐσπέμπει γράμματα. Τ|6 ΡΓΟΌΔΌΪΥ 5οηὺ {Π6 Ἰοίΐο ὈῪ ΝΊΘΟΡ ΘΒ. 
4, ὅτι ΞΟΓΥ65 ΠΟΙῸ 85 ἃ τη} οὗ αποίαίίοη, ὅὅ, 8. 218.1. “ΤῊΪ5 Ὀγὶϑῦ 
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Ἰοίζου. ἴο Ατέαχουχοβα 18 85 ϑυϊ θην ἘΠ6 σομηροβίἴοη οὗ ΤΗπονυ αἸ 465 

ΒἰτηΒ6 1", ἃ5. ἔθ οοἸΘὈγαύθα ογδίϊοη Ὑγΐοῃ μ6 Ρααβ πο {ΠπῸ τποὰῖῃ οὗ 

Ῥουῖο]65. Ἐδοὴ Π85 {Ππ|ὸ πᾶρα, τἹρὶα, συαβρίηρ βῦγ]8 50 Ῥθου θυ ἰο {Π6 

Βἰβίογϊδη, ἀπ 0 Ὑγ ἢ]. ΠῸ ΟΥΠΘΙ ΟἼΘΘΚ ὙΓΙΓΘΙ ὈΘΆΓΒ [86 5] ρῃϊοβὺ τὸ- 

ΒΘΙΠ Δ Π66. Βαΐ {Π6 τηδύξοι" ΤΠΔῪ 6 ΤΠΟΓΘ σΘηπΐηθ {Ππᾶῃ {π6 ἀἰϊοίϊοι.᾽" 

Βα νον (ΑΥΠ6η85, 11. Ρ. 167. Ν). --- Θεμιστοκλῆς 5 'π Θρροβίίϊοπ τυ τα 

ἐγὼ πἀπαογβίοοα. ἝἙΛλλήνων Ἰ1τη1{5 ὃς [Δ Κ6ὴ ρδυ νου. τὸν ὑμέ- 
τερον οἶκον, “ ἴπ, ἀοηνιηυν ἐμαηι." ΝΘΡοΒβ. ἐμοὶ (ΞΞ τῇ ἐμῇ πατρίδι) 

ἸἸπ}15. ἐπιόντα, ΔΠ4 ἀνάγκῃ 18 ἴο Ὀ6 [ὩΚ6ὴ ὙΠ} ἠμυνόμην. πλείω 

ἀγαθά. Ἐρραῦ εἴργασμαι. ἐν. «ἐμοί. ΤῊΘ. 5000). ΒαρΡὈ]165. τὰ 
πράγματα ἦσαν, Ὀὰπὺ ὙΠΥ ΤΊΔΥ Ὑγ6 ποῦ ἄγϑνν ἴο {118 οἰδιιβ ἐγίγνετο {ΓΌΤΩ 

{πΠ6 ποχῦ τηϑιη 061", ἴο 06 [ΚΘη ᾿πηΡΘ ΒΟΥ (Ξ- ἀσφαλὲς ἐμοὶ ἐγίγνετο) 

Βοῖδι τϑίϑυβ ἀποκομιδὴ ἴο ῬΟΓΠ τηθια 6 85, οἱ νίηρ ἰῦ [Π6. 56 η86. οἵ 
γϑέιγ 7, ὙΥΠΘη ΔΡΡΙΙΘα τοὺ ΤΠοτηϊβίοοϊοβ, ἃπα γεΐγοαΐ ἃ5. ΔΡΡΙΟΔΌ]6 ἰο 

ΧοΡχοβ. Ῥαὺ {1Π15 αἸ]ορία 15 ΠΆΥΒἢ. Πα ὈΠΠΘΟΘΒΒΑΓΥ͂. γράψας.... 
διάλυσιν 18. ῬΑΓΘΗΓΠ ΘΙ. ΟΠ Υ ἰπ γοαποορα, Ὀθῖηρσ ὑπ ὑγογ 5 οἵ 1πΠ6 Ηϊδίο- 

τίδη, ὙΠῸ ὈγΙ ἣν δανογίβ ἰο [86 Τθάβοηβ ὑσροα Ὀγ ΤΠΘΠἰβίοο!οβ ἰῃ ἴΆνοΣ 

οἵ 18 θϑῖπρ Βοβρὶ [8 0]Ὺ τθοοϊν θα Ὀγ {Π6 Κίπρ. γράψας ἰβΒ ἴο θ6 ΓΘίοΡΓ θα 

Ῥδοὶς ἴο ἐδήλου δ᾽ ἡ γραφὴ -- ἔγραψε δὲ ὁ Θεμιστοκλῆς. ἩδδΟΙς (Δ Κ65 

γράψας ἴῃ δΠ ΦΌΒΟΙ] υΐθ 5Β6η86 [Ὁ ἔγραψε γάρ. τῆς ἀναχωρήσεως οἵ 

1ῃη6 αΛθοκβ. Ατσπο]ᾷ {Π]1ηΚ8 {παᾶὖ {115 τοίου β τὸ ἐπ Δαιποη το η σίγθη ἴο 

{π6 Κίπρ ὈΥ ὙΠροιηϊβύοοὶοβ ἰδου {π6 Ὀδ.16 οἵ ϑαϊαμηΐβ, {παῦ Π6. 5ΒΒου]α 

τοίγοαῦ Ποῦ 46] ν, ἃ Πα 85 ἴο {Ππ6 βίαϊθιηθηὺ οἵ Ἡθγοαούαβ, {μπδὺ 1Π 15 

ὙΥΔΓΠΪΠΡ Ὑγ8ἃ8 βθηῦ ἔτοσὰ ΑΠΑ͂ΡΟΒ ᾿πβίρϑα οἵ β'ίδιηῖβ, ΤΉΠΟΥ αἰ 65 τηαν 

Πᾶν Πα ΧΤ6Ὰ] σγου Πα 5 [ῸΓ [158 ἈΒΒΘυ ΤΟΙ, ΟΥ᾽ ἰ Π]ΔΥ Πᾶν Θ θ6Θῃ 8ῃ οὐϑν- 

β'σῃῦ. Βεΐῦ 1 566 ΠΟ ὕθᾶβοι ἴο βαβρθοῦ ὑπαῦ ΧΟΥΧΘΒ Ὑγ 88 ΘΥ̓ΘΙ δοσπαϊηϊοα 

ἢ {Π6 το] οὈ͵θοῦ οὐ {Π6 τηθββαρο, ᾿π Οσαϊηρ μΐὴ οἵ {Π6 ἰητοπαρα 

ΒΙρΗῦ οἵ [πη ατοοκ ἤθού. 1 6 "δὰ Ὀθοοπιθ δύ 816 οὗ 1ζ, πον οου]α ἢ6 
6 ἱπάποραᾷ ἔο γϑοοῖνϑ (85 Β6 414) [Π6 βθοοῃᾷ τηθββᾶρθ το πὶ ΤΠρΙηἰβίο- 

ΟΪ65 858 δὴ δοῦ οἵ Κἰπάποϑδδῦ ἀπᾶ πον οου]ὰ ΤἬθιηἸβίοο!ϑβ αὖ ἐΠ15 {ἰπὶ0 

ἀΡσῸ {Π6 ΒΘΟΟΠα τηρϑϑασο ἃ85. ἃ Ργοοῦ οἵ μἰβ βοοα Ὑ}}} ἰο {π6 Κίησ, ᾿ξ 

π6 ὑγθδομογοιβ ἀρβίρῃ οὗ Ὠἷβ ἤγϑῦ τηθϑϑαρο ἢϑα ποῦ ὈθΘη τηϊβιη61- 

βίοοα ἢ Τύῦ Τηδγ  αἶβὸ "ΡῈ δα θα, {παῦ {Π6 Β8 10. ΡΘΥΒΟῚ 18 βαϊα ἰὼ ἢᾶνο 

ον θυ θα Ῥοΐἢ τηθϑβαροβ ἴο {π6 Κιηρ, Υ ΒΙΟῊ ΔΡΡΘΔΓΒ ἴο τὴη6 ἴο Ὀ6 ὁ0η- 

οἷαβῖνο {πᾶ {πὸ Ἰαςου τγᾶ8 Ὀ]Π πα το {ΠῸ τϑϑὶ ἀθβῖρῃ οὗ {π6 ἐγαπβδοίίϊοη. 

Τ τησβῦ Πῖπκ ἐΠπουοίογο {παὺ τὴν... -προάγγελσιν ΤΟΙΘΥΒ ἴο {Π6 ΠηΘΒβαρῸ 

βοηύ ἴο {πὸ Κίπρ Ὀοίουθ {π6 θαΓ]6 οἵ 4] δ η)18. τὴν τῶν γεφυρῶν--- 

οὐ διάλυσιν (λ6 ποΐ ὑγεαλβίηρ ἀοιοη) τ γράψας ὃ (ἐλαΐ) αἱ γεφυραὶ οὐ 

διελύθησαν. ΟἿ. Καὶ. ὃ 518, 8; Με. ὃ 008. 1. ἨδϑοΙς 80 Ραποῦπδίοδ ἃ8 ἴὸ 

σοπμηροῦ τότε ὙΥ1{Π| προσεποιήσατο, Ὀὰΐὺ {116 Ὀδϑῦ Β6η86 ἰδ γἱ6] θα ν᾽ {116 

ΟΓΘΡ, τὴν τότε οὐ διάλυσιν τῶν γεφυρῶν. ῬΟΡΡΟ ἃῃᾷ 606]. γοδα [ὉΓ 

δ αὑτόν, ἐπγοιῆ, Πΐηυ (1. 6. ὌΥ (0 ἱπβίνυπηθηία ν οὗ ὙΠ Ἰϑύοο]65), 
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δι αὐτόν, οτν ἀδοοιιγιέ 4 ἀΐην (1. 6. ἴοσ {Π6 β8κθ οἵ Χου Χο). καὶ νῦν 
ἔχων (ΞΞ δεῖπᾳ αὖθ) τϑοοτητηθηοθβ {Π6 αἰγθοῦ σγογβ οὗἨ ὙΠοιηϊβίοο]οβ. 

ἐνιαυτὸν ἐπισχών, λαυΐηῃ ἑαγγίοα ὦ ψεαῦ. ὃ, ὃ 1860. 2. περὶ 
ὧν --Ξ- ἐκεῖνα περὶ ὧν, οὗὁ τυ Βοἢ {Π6 δηϊοοραρηΐ 15 σουθυπηθα ὈΥ δηλῶσαι. 

ΘΟΗΑ ΡΤ π᾿ Οὐ Χο σ. 

ΤΗΘ Κἰπα ἀρργουὶησ οὔ στ μδΐ μ6 βαϊᾷ, ΤΠθτηϊβέοοϊοβ ΒΡΡ Ϊ65. Βἰτη56] ἴο {πῸ6 βίυαν οὗἩ [Π6 

Ῥογϑβίδη ᾿δηστιᾶρσθ 8Π4 Οτιβίοιμηβ (δ 1): δἴζογ τυ ΒΙ ἢ, ὑγοσθθαϊηρ ἴο 1η6 σουτύ Π6 500 σιδἷηβ 

8ῃ ππὈοπηοᾶ ᾿ηἤπθποθ ΟΥ̓ (86 Κίησ (δ 2), τυ ΒΊΟ ἢ τγα8 [Π6 τ βυ]Ό οὐὗἉ ἢΪ5 ἰα]οπίβ (8 3); Β5 

ἀδαίῃ (8 4) ; ἃ ταοπατηθοξ 15 ογοοίθα 101 Βίτη δ ΜΙ ασπϑϑῖα (δ ὅ), θπς 5. σ᾽ δέ [95 βαν πδὲ 
ἨΪβ ΘΟΠῸ5 Ἤ6͵Θ Ὀτίγϑίοὶν οοηγογϑᾶ ἴο ΑἴΠ6Π8 (8 0) ; {πΠπ5 ὁπαοα ἴΠ6 ζοτίπποβ οὗ Ῥαπβαηΐαβ 

πα ΤΠ ἰβίοο]ς8 (ξ 7). 

1. τὴν διάνοιαν, υἱπιαογδίαπαϊη, ργμάθηθθ. ϑότηθ το ηᾶου, 8ρύγ γέ, 

δοϊγιο88, πα οὔ 5, ρίαηϑ, ἐγ ἐεδγηι 018. οὕτως 85 Π6 δα 55εἰ. ὅ60 

1. 157. ὃ 4 (ομά). ὃν ἐπέσχε. ΟἿ. ἐνιαυτὸν ἐπισχὼν ΒΈΡΓ. 

γλώσσης. -. «κατενόησε. ΤῺΘ ΟΥΘΙ Δη4 ΘΟὨΒ ΓΠΟΙΪΟη 15: κατενόησε 

γλώσσης τοσοῦτα ὅσα ἠδύνατο κατανοεῖν, ἤ6 ἰδαγτοα α8 ηνμοῖ, 97 ἐλ ἰαη- 
φιασα αϑ ἠδ εοιά. ΤΊιθ Ργοποίθηου ἴῃ {Π6 Ῥουβίδη Ἰδησταᾶσο αἰγὶ θαίοα 
ἰο Πἴτη Ὀγ Οοτ. ΝΘΡΟΚ, 18 ΒΙΡΉΪΥ οχαρροναίθα. ᾿ 

ὥ. παρ᾽ αὐτῷ, 1. 6. γΥ1}Δ ΑὙ ΆΧΘΓΧΘΒ. ὅσος... «Ἑλλήνων ΘΧΡΙΔΙΠ5 
Δη4 τη8 65 θα ρῃδίϊο [Π6 ρῬγθοθαϊηρ μέγας, 8ἃΠα {μοΓο 6 καὶ 15 ΦυεΉ. 

ἀξίωσιν, ἀϊστϊέμψ. Οἵ. 11. 84. ὃ 0. δουλώσειν, 50. αὐτὸ (ἰ. 6. τὸ 

Ἑλληνικόν), ὙΥ ΠΙΟῊ 15 συδηϊησ ΠοΡῸ Ὀθόδαιβο ὈΥ αὐζνδούϊομ 1 Πὰ5 ΔΙ ΓΘ αν 

ΔΡΡϑαγϑα ἴῃ {ΠπῸ ργϑυΐϊοιβ ργοροβιθοη (τοῦ Ἑλληνικοῦ ἐλπίδα), ἴο ὙὙ ΒΊΟΕ 

ἣν. -«δουλώσειν 15 Δα 464 ὈΥ ᾺΥ οὗ ΘΧρ]απδίίοπ, ΟἿ, Κ'. ὃ 847. 5. : ΜΊ. 
δ 990. 8. αὐτῷ Πἰτηϊ5 ὑπετίϑει ἃ Πα πού δουλώσειν 88 ΒΙΟΟΠΐ, ἀπ5θν 8 
Κτᾶρ. τηᾶκοβ δουλώσειν ἀρΘΡρο Πα οἢ ἐλπίδα, ἃ5. ὑποῦρσἢ 10 τσογο τυ τἔθη 

ὑπετίϑξει αὐτῷ τοῦ "Ἑλληνικοῦ ἐλπίδα δουλώσειν. ἀπὸ τοῦ πᾷ ξυνετὸς 

φαίνεσθαι 8.6 ἴο Ὀ6 Ἰοϊποά, δηᾶ΄ 80 ὅδ. Ὁ ΘΧΡ]δἴη5, καὶ μάλιστα ὅτι 

ξυνετὸς ἐφαίνετο, οὗ πεῖραν ἐδίδου. Ῥαυΐ διδοὺς 15. φυίην ἀατγοέ πᾷ πιοί 
οι ϑ8οέ, ἃ5 ῬΟΡΡΟ δηα Ηδδοκ, αἴον Κὶἰβίθιη., τσ τ Τϑιηγκ. 

9. ὙΠΌΟΥαΙ465. ἴῃ {Π|15 βϑούϊομ βκούοῃθβ ὙΠ ἃ Τηδϑίουν Πδπᾶ {Π0 

Ῥγοιηϊηθηῦ οΠαγϑοίθυ βίϊοβ οὐ {Π}18. θα πθηῦ τη, οἵ ὑγΠοτὰ ΒΌΪΨΥΟΙ 585 
(ΑΔ 6η5, 11. Ρ. 110), “ δἴδονυ Βπὰ {πΠ6 Πρμὺῦ οἵ [π6 Πογοΐο ἃρ6 ΒΘΘΙη5 ἴο 

ΘΙ Πη6 δηᾷ ἰο ἔλαθ, δπΠα θυθὴ ῬουΪΟ]65. ἘΪΤη56]Ὁ ΔΡΡΘαΓΒ ἀνγαγῖθα ἀπά 

Δα οἶδ] Ὀοϑίαθ πα΄ τη ΒΟ ]]π Ὁ Π4 ΘΟ]Οβ58] ᾿η θ]] θοῦ, τυ Ιοἢ ῬτΟΚΘ ἱπίο 

ἐγαστηθηΐβ {Π6 τηϊρηῦ οὗ Ῥογβῖα, δηα ὈδΠ]οα νυ ἢ ἃ ὙἹΡΌΓΟΙΙ5. Θα86 {86 

ΒΙΟΟΙΩΥ βαρδοῖίν οὗ ϑρατγία." ἦν---δηλώσας --τρα8 ὦ παλιν τοῆο βΠοιροά, 

---- δὴ οἶνο8. θη ρ]αβ15 ἴο βεβαιότατα. Ἰζ. ὃ 515. 3. ------ διαφερόντως 
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τι) δοηιθιο αὶ γοηιαν αῦῖψ. Οἵ. ΜΌ. ὃ 487. 4. ἐς αὐτό, 1. 6. εἰς τὴν 
ἰσχὺν τῆς φύσεως. 8080]. ““᾿Αοοαγαίία5 5080]. ἐς τὸ φύσεως ἰσχὺν δη- 
λοῦν αἰχιδδοί." ῬορρΡο. ἄξιος ϑαυμάσαι, «ρογέδῳ ἰο 6 αἀηυ"εα. ΟΥ̓, 

Κ. ὃ 806. Β. 10; [0. ὃ δ8ὅ. ὁ. Οὐδ. οἰκείᾳ (ΞΞ ἴδιᾳ), λιΐϑ οτοηι, πιαξἶυο. 

οὔτε προμαϑὼν---οὔτ᾽ ἐπιμαϑπών, ““«οἰέλοιέ ἐ16 αὐὰδ 47) θαγἴψ στεζξιιγ9 
ΟἹ" α7ἴον" δἐιιαψ." ΒΙοοιηέ. Τὴ 1ᾶρα 8, Ὁπαῦ 6 Π8α πο βΒρθοΐϑὶ ὑγαϊϊηρ; 
ον ΡαΡ]Ϊο 16, ποὺ ΑἸ ΠΟ, ἴδοι ἢ6 θηΐθυθα προὴ ΡαὈ]1ο ἀυζῖοβ, δὐὐθιηρύ 

το ἢτ 1ἰτη56 1 ὈΥ βύθαν [Ὁ} ὉΠ|6}1 ῬΓΟΡΘΙ αἰβοπαῦσο, αὐτὴν ΤΘΙΘΓΒ ἴο {Π9 

Ῥγθοραϊηρ οἰκείᾳ ξυνέσει. τῶν τε παραχρῆμα, 47) μη 6δεγη ΦΉΣ 6} 617.- 
οἷοδ, 15 Ορροβθᾶ Ποῖ ἰὼ τῶν μελλόντων, οΥ 7ιεὔτιν6 γηθαβινο8. ΒΙοοιη ΠΟ] 

οἶνϑϑ ἰο τῶν τε παραχρῆμα {1|0 Ἰᾶθϑδ οὗ ΠΘΔΒΆΓΘΒ, ὙΥΠ1Ο]. 68}1 ΤῸ ᾿πητηθα1- 

αἴο δοίΐοῃ πα δατϊηϊῦ οὗ 1001 (τη Τὸν ἀθΠ ουαύϊοη. ὅ0. ")718 880, οὐ ἐλ 
δριώ" ΟΥ̓ ἐλ ἠιοηιογιέ. γνώμων --Ξ: κριτής, }ιείγε. τῶν μελλόντων 

ον νεἰκαστής. ΤΠΘΙΘ. ἃΓ6 ΤΌῸ τηθί Ποῦ5 οὐ οομβίσπουϊηρ [818 βθηΐθῃοθ, 

οἰσΠμου ἴοὸ τηᾶκο τοῦ γενησομένου ἀ4ΘΡΘΠα ὁη ἐπὶ πλεῖστον, πα τῶν μεὰ- 

λόντων ὍΡΟΙ εἰκαστής ; ΟΥ τοῦ γενησομένου ὍΡΟΙ εἰκαστής, ὩΠἃ τῶν μεὰ- 

λόντων ΠΡΟΙ τοῦ γενησομένου ; ΟΥ̓ τῶν μελλόντων ἸΡΟΠ ἐπὶ πλεῖστον δ:η 

τοῦ γενησομένου ἼΡΟΙ εἰκαστὴς (Κ 6.615 ΘΟΠδίγ οὔ}: ΟἹ ἴο ΡΙδοθ τοῦ 

γενησομένου ἴῃ ΘΡΟΧΟρΘΟΪΟΔ] ΔΡΡοβΊ το. τυ τῶν μελλόντων. ΤἼῊΘ ἢγδῦ οἵ 

{πο56. τηθί μοῦ ἰδ δαορίθα Ὀγ {86 Ὀοβῦ οὐἹ1085, ἃπα 15 ὕΠπ|5 Το μἀουθα ὈΥ 

ΒΙοοιΠ61α, “απ 7 ἐ]ι6 7ιιένγ 6 φυθη Κα" 7ογισωγα ἢ τοὰϑ ἐλ ϑεδὲ οοηοο- 

{1} 6}. 1 γὰ8 αὖ Πγϑὺ ἱποὶποαᾶ το 1Ὁ]]ονν Π6 ΤΟπυ ἢ τηοθί πο οἵ οοπ- 

βυν τ οὕϊοη, ὙΥ ΒΊΟῊ 15 δαορίθα Ὁ. 9Δοοῦβ, θαῦ ἃ ΤΠΟ16 ο]οβθ θαι πδίϊοη οἵ 

ἴπ6 Ῥϑβϑθαᾶσθ ἢὰβ βδύβῆθα πὴ ὑπαῦ [Π6 ἢγβῦ 15. {π6 ἔστ ἱπ θυ ἐδ οι, 
ἸΠΔΒΙΠΠΟὮ 85. ἰῦ δοοου 8 τυ η6. παύαγαὶ ογᾶον οὗ {πὸ σνοσᾶβ, ἀπᾶ 

ΔΏΠΟΧΘΒ ἐπὶ πλεῖστον τοῦ γενησομένου ἴο τῶν μελλόντων ὈΥ̓͂ ΔΥ οὗ 

ΘΙ ΡΠ 515, ὑγ ΒΊ 0 ἢ 15 ἴαν Ὀούίου ὑΠὰπ [0 ΒΌΡΡΟΒΘ βοῖὴρ βα 10 αἰβυϊποίϊοπ 
Ῥούνγοθη τῶν μελλόντων 84 τοῦ γενησομένου, ΟΥ ὑπαῦ {ΠΗ Ἰαϊίοι 15 θροχ- 

δροῦϊοα! οὐ [Π6 ουτηθι,, ὑυ βοῇ 18 50 Ῥ]αΐπ ἃ ἔθυτη ἃ5. ἴο 6 Ῥογομπᾷ {80 

πΘΘα οὗ Θχρ]δηδίϊοῃ. ἃ. «ἔχοι, τολαΐουο)" ἢθ ηυϊσηξ καῦο ἐπ παπᾶ, 

1. 6. νυ μαΐονοι. ὈαΒΙΠθ55. ἢ6 πηϊρηῦ πἀηαοτίαϊτο, ὙΥ̓γύίθη. Ρ]Δοθ5. μετὰ 

χεῖρας ἔχοι ἴῃ ΟΡΡοΟΒΙ[ἴοη ἰο ὧν δὲ ἄπειρος εἴη, ἃ ὑπογοίονο οἶνϑβ ἰῦ 

{Π:8 56Πη86 οὗ μεταχειρίζοιτο, 7) ὁφιιογυξϊ τἰϑιν ἐγασίαγ 8οἴογοΐ. 8δο ΑΥπο]ά : 
«ρ᾿αΐ ἐλυΐηϑ ἢ τρα8 ργαοίίοαϊἬ το» βοῶ, ἔῃ. ἐξηγήσασϑαι, ἕο αἰἴϑοιιδ8 
τέ, ηιαλο ἐξ ρίαϊΐη, ὃψ αἰδοιιδδίοη, 15. ἃ Ὀθύζου: ὑγαηβιαύϊομ ΠΠ8η ΑὙ ΠΟΙ, 
ἐο οογαιοξ (ταῦ 65) ἐο ἐδιοῖγ" ἔδϑιι6, δῖ ποθ 1ῦ 15 ΠΟ" 6. ΘΟΠΒΘη ΔΠΘΟῸΒ ὙΥᾺ 

{Π6 ΟΡΡΟΒΙ ΙΟΠᾺ] οἸϑαβο κρῖναι... «ἀπήλλακτο, ἀδ τοαϑ πού τοἱέμοιέ ἐδε 
αὐλἰλέμ ἰο γμάσο εοὐίλ, 8ιιΠϊοϊογυξ ἀσοιγαον (ἱκανῶς). [Ιἢ τοϑρθοῦ ἴο πὶ» 

Ἰαύίοι. οἰδιβο, κρῖναι την ὈῸ τορι ρα 85 8 βϑηϊῖνο αἴ ἀπήλλακτο (3. 
δ 107. 2). {Π6 δὐίϊοὶο τοῦ Ῥοίηρ' οπϊ θα (5. ὃ 299, 2). ἐν τῷ ἀφανεῖ 

ἔτι (80. ὄν), δοίη ψοὲ ἔην πἰνιοογ ἑαϊγέψ, ἱ. 6. {Π6 ἴββιιθ οὐ τμῖοῃ Ὀοὶηρ γοῦ 

Ἡποογίδϊ, τὸ ξύμπαν εἰπεῖν, ἰο ϑιιην τ ἐδι6 τολοῖο. ΟἿ, Κὶ, ὃ 841. Τὰ, 



παρ, ΟΧΧΧΙΧ.] ΝΟΤΕΒ. 419 

8; 5. 8. 228. 2. κράτιστος δή. 866 Ν. οῃ βεβαιότατα δὴ ΒΌΡΓΆ. ------ 
αὐτοσχεδιάζειν, ο ρίαπ, οβ-παπά, “δ ἐδηίρου αρογ6.) Βοίδηΐ. 

4. νοσήσας, ὃν 8ἰοἤηι6858, Ορροβϑᾷᾶ ἴο ἃ νυἱοϊϑηῦ ἀθαίῃ. Τ|ι185 δοοουπῦ 
οἵ Τπυογαϊαθβ 15 ΔΓ ΤΠΟΓΘ ΓΑύϊΟ 8] Δ Πα ὑγουῃ οὗ ογθαϊῦ, [μη {μδῦ 

τ οἢ αἰγι θαΐοβ μἷ5 ἄθατῃ ὕο ροΐβοῃ δαμηϊηἰβίθγθα ὈΥ ὨΪμΠη561 Ὁ, 

(αἴξο) ὈθΙοηρ5 ἰο [Π6 ὙγΠ016 βοπίθῃοθ ἃπᾷ ποῦ ἴο ἑκούσιον 8]0η6. 

ἐπιτελέσαι 15 {1:16 5! ] οὔ οἵ εἶναι. 

ὅ. οὖν, ἐλογ 6776, ἴ. 6. ἴῃ ΘΟΠΒΘΟΈΘΠΟΘ οὗ ἢἶ8. Πανίησ αἰἸθᾶ δὖ δίαρ- 

ποϑία (Μαγνησίᾳ--τῇ ᾿Ασιανῇ, 1. 6. αφηοδία οὐ πὸ τῖνον Μεδπαοι). 

Μαγνησίαν μὲν ἄρτον (--Ξ- εἰς ἄρτον. ΟἿ. εἰς ζώνην, Χ6η. ΑΠ80. 1. 4. 

8. 9) “αρσηεδία 70. δγεαά. Τὴ Ἰαβῦ οἵ {πθ856 βιιθβίδηξινοϑ Βῃουνβ {8 

ἀοβίρη, οὔ {π6 ἔουιπου. ΟἿ. Μῦ. ὃ 458. Οὖϑ. 8. προσέφερε ἴο ΤΒὸ- 
τηϊβίοο]ϑβ. Λάμψαχον. Βδρραῦ τηθηΐ8}}Υ δόντος βασιλέως αὐτῷ. 

τῶν τότε, Γ᾽ ἐλ οὐέτο5 9 ἐμπαξ ἐΐηιθ. Ὁ. ὃ 109. 1. 

6. τὰ δὲ... «οἴκαδε. ΤῊΘ ΟΓΘΙ ἰ5: οἱ προσήκοντές φασι τὰ ὀστᾶ 
αὐτοῦ κομισϑῆναι οἴκαδε. γὰρ ΘΧΡΙΔΙΠ5. ὙὙῊΥ ᾿Ϊ8 ὈΟΠ65 γ6Υ0 οοη- 

γουϑᾷ ἴο Ατίϊοα ἀπ Κποῦγη ἴο {π ΑἰΠοπΐδηβ (κρύφα ᾿Αϑηναίων). 

ἴ. τὰ μὲν κατὰ Παυσανίαν, “768 αιιδαπία." Μί. ὃ 272. 4. ὃ. -ττο---- 

οὕτως 85 Π85 ὍΘ ἀοβου 64 ἴῃ οἶα 05. 128-198. 

ν 

και 

ΟΗΠΑΡΤΕΝ ΟΧΧΧΙΧ. 

ΤΠΐβ ἀοπηδπα [ὉΓ ἴΠ6 Θχρα]βίοη οἵ ἴΠ6 βϑου]θσίοτιβ μαυ πο ὈΘΘΠ πηϑᾶθ, {Π6 ΤΔοΘ ἀπο Ἶ8Π5 

τοαπῖγο {ῃ6 Αἰ πΙ8Π85 ἴο τοίϊγο ἔγοπη Ῥοία:θ8, γθβδίοτθ ἠπσίηδ ἴο ἱπάθροπάθπορ, πα τοβοϊηα 

186 ἄθογθθ φοποοσπίησ δίορατα (δ 1); ὁ ΠΟΠ6 οὗ τυ ΒΙοἢ ἀθπηδηα85 ἴπ6 ΑἸΠΘΠἶ8η8 δοσϑᾶο, Βαΐ 

Τοῦ τηϊηδίθ ῃ6 ΜΟΡΆΓΟΔΠΒ (ξ 2): [Π6 ΤιΔοΘ ας Πἶ8η5 πη ΒΟΠα 8η ΘΠ ΑΒΒΥ οὗἩἨ (᾿τοθ 

ῬΘΙΒΟΠΒ ἴο ΑἰΠ6Π8, τοαπϊτὶ πα 16 ΑἸΠΘΠ Δ Π5 [0 ΡΟΥΓΗΪΌ ΘΥ̓ΘΙῪ ΟὙΘΟΚ βίαίθ ἴο Ὀ6 βουθγπρᾶ 

ῬΥ 115. Οὐ ἰδβ (8 8); 8Π ἈΒΞΘΙΠΌΙΥ οἵ {π6 ΑὐΠοηΐδη5 Πανίπρ 66 ἢ σΟΠΥΘηΘα οὁη (μΐ8 

ΟΟΟΒΒΙΟΙ, ΒοΙη6 σἴγϑ {Π 6 ῚΓ ΟΡ  πίοῃ ἴῃ ΤἌΨΟΥ Οὗ Ὑγ8Γ, πα ΟἴΠΘΙΒ ἀσαϊηβύ ᾿ΐ, ΠΡΟ τυ ἢ Ῥογὶ- 

οἸ65 ἀοΙ ΥΘΓΒ 8 ΞΡΘΘΡΗ ἴπ ΒΟΉ Π6 ΒΙΓΟΠΟῚΥ ΠΓΘΘΒ [Π6 ΠΘΟΘβΒΙΥ οὗὨἁ γγὰγ (δ 4). 

1, Λακεδαιμόνιοι δὲ κι τι λ. ΤῊΘ ΠΔΙΓΑΙΪΟΠ ἰ8 ΠΟῪ ΓΟΘΌΤΗΠΘα ἔγοτη 
Ι. 196. ὃ 2. ἐπί, ὃγ. περὶ... «ἐλάσεως, δΟΠΟΘΥ ΤΉ ἐΐ6 6:ρι- 

δῖοι 477 ἐδ6 αοδοιγϑο. ὅθε Ν. οἡ 1. 126. ξξδ 9, 11. 

ἀπανίστασϑαι. ὅθθ Ν, οπ 1. 61. ὃ 8. ΟΕ 1. 064-07. ὃ 1. Αἴγιναν 

αὐτόνομον ἀφίεναι. ὅθ6. Ν, οχ 1. ΟἿ. ὃ 2. τὸ... «πόλεμον, 17 ἐΐον 

«ρον γουολο ἐλ6 607,66 σογ ΟΟΥγϊη ἐπι6 Μοσαγδατι8 (οἷ. 1. 67. ὃ 4), ἐδογὸ 
ϑλοια, δ6 το τδαν"; Ἰἰΐογα ΠΥ, ἐο ἑΐθηι γϑυοῖγγ----ἰἤον6 δἠοια ὅ6 πο τραν. 

[πῃ σοβρθοῦ ἴο {Π6 Ῥγοίαβίβ, βθθ. Ν,, οῃ 1. 71. ὃ 6 (1π|0.)ἡ.. μὴ ἂν γενέσϑαι 
ΞΞ- μὴ γενήσεσϑαι. ὅ66 Ν. οπ ]. 71. ὃ ὅ. 

2. τἄλλα ἴῃ τοερθοῦ ἴο {Π6 ἄθογθθ δραϊηϑὺ [6 Μίθρϑγθδῃβ θβρθοί! }ῦ 

Ποτιδαίας τε 
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Του θα ἰοὸ ἴῃ [Π6 ποχὺ οἴδιβθ. ἐπεργασίαν 15 1Π6 δοοιβαίϊνο οὗ ἐπα 
ὙΠ γῖη {116 Ὀ]τη6 ΘΟὨββίβ (οἵ. «615 Καμη. ὃ ὅ68; ΜῈ. 8 870. Οὗϑ. 2). 

Τῃ νοβρθοῦ ἴὸ {π6 οΠαῦρθ μΘγο Ὀγοῦρηῦ ἀραϊηδῦ 1Π6 ΜΙΘρΆγθαπβ, ἰαμα 
{μαῦ νγὰβ ἀόριστος (ιοὐξλοιεέ δοιγι αγ7"168) ταὶρ ἢ ὍΘ πιβρα 0} Ρϑβίαμαρο, 

Ὀαῦ σου] ποῦ Ὀ6 Τπορα οἱ᾽ ἃπᾶ ἀρρ]16 ὕἤ0 ῬΌΓΡΟΞΟΒ οὗ ἃριὶουϊίαγθ, ἃ5 

ἴῃ {πΠ6 οἂξθ οὔ ργϊναΐο ρυορουτίγ, Οἱ {π6 Ὀουπἄδιϊθβ οὗ βίαϊοϑ πᾶ 

πδίϊΟη 8, Βι 105 οὐ Ἰ8Πη 4 Ὑγ8γ 6 ὉΠπ|5 Ἰο Ὁ ἃ5. ἃ ΘΟ τηΟη, ἴῃ ΟΥΟΡ τὸ ργονοηῦ 

αἰδβραΐοβ ἀρουῦ ὈΟυΠαΔΡΥ ᾿ἰη6858. Ταῦ {Π15 Θοτητηοη τηϊρ]ῦ Γι δῖη ΒΌΘΠ, 
ἰδ νγὰβϑ Θοῃβθουαἰθα ἕο {Π6 σοᾶβ, δῃἃ ἤθπθθ ἴὺ ϑποῖοβ δηᾷ ἽΠ] 1Ὁ τγᾶϑ 

ΤΟΡΆΓ 6 88 ἃ 5Β8ΟΥΠ]ΠΘΡΊΟυΒ δοῦύ. ΤὴΘ καὶ Ὀοίοιο τῆς ἀορίστου 18 ΟροΧο- 

δθ108], θυθπ. (ἀορ θυ υιΠποτὰὺ γθάβοῃ, {πἰὴκΚ5 {πᾶὺ ὕνγο Κιὶπβ οὗ Ἰδπᾷ 

ΔΓΘ ΤΘἐουτθα ἴο, υἱζ. {Π6 Ἰαηα ἀθαϊοαϊθα τὸ τῃ6 ἘΠΟαβΙ ἴδῃ ρΟα 65565 

(ὕθιο5. 8π4 ῬΊΌΒΘΓΡΙΠ6), πα {πᾶὕ] οα ἴπΠ6 οομῆποβ οὗ {πὸ εἰδαίθ. 

ἀνδραπόδων. ΤῊΘ 5]ανθβ οὐ βραβία ἃ186 βῃρροβθα ἴὸ θ6 ποι τηρδηΐ. 

Οὐ Ατμθη. ὅτ0, ἀπ Ασϊβίορῃ. ΔΟΠδγη, ν. δ25, οἰτο Ὀγ ΥΥ 888. 

8. λεγόντων... . εἰώϑεσαν, γΤερεοΐίης ποΐλίης οἶδο 9 ἐλ6 ἐμίπαϑ τολιίοῆ, 

ἐμόν ἀρεγ τρογυΐ ἰο βροαΐ 47. 1. 6. {πον γᾶν θα 8}} {Π6 οὐ. ροϊηΐξ οἵ αΪ5- 

Ῥαΐρ, 8π4 σομῆποα {ΠΘΙη56]ν 65 τὺ ΟΠ6 ΓΘ] ΒΙ10η., Ὑγ Π]ο ᾿π 66 6 γγ88 50 

ῬΙΟδΔα 85 ἴο οονοι [Π6 016 στοσπμα. ὧν Ξε ἐκείνων ἅ, οἱ νοι {86 

δηϊροραθηῦ ἀθρθηᾶβ Οἢὴ ἄλλο οὐδὲν ΚΟ ῬΔΥ νον, δηᾷ {Π6 το]ϑϊνο 

ΡΟΝ λέγειν 0 Ὀ6 ΒΡ} ]16 4 τ 1} εἰώϑεσαν. ὅϑοιηθ νὴ τ) ΜΙ Ἶ (ὃ 860. 

4 σοπβίγποῦ ὧν ἴῃ ἀθροπᾶθποθ οη ἄλλο ᾿τηρ] Υ] Πρ ΘΟΠΙ ΡΤ Ίβοη, μα ΓΘ η- 

ἃον, ποίμίπρ αἰβογεγέ 7 οην {16 ἀθηιαγιαβ Κογ πιο}, πιαάθ. Βαΐ {818 18 
1655 παῖτ} 8], ΔΠ4 ἄοθ5 ποῦ ΠΡΟ ἢἾΖθ τυ ἢ αὐτὰ δὲ τάδε (80. λεγόντων), 

ὙΠ Οἢ 15 Δαν υβαίνο τες δέ βαμίηῳ ἐλοδο ἐλιγιγχ8 ογεῖγ,.. τττττττ ὅτι. ὅθ Ν, 

ΟὨ 1. 137..85 4 (10.). τὴν εἰρήνην Ξ- ἔλι6 γεαοθ ἐὐλιίοῆι ποῖο 8. εἴη 

δ᾽ ἄν, 56, εἰρήνη. ΤΊΙΘ ῬγοΟΐδ518 15 εἰ... ἀφεῖτε, ὙΠ ον ΒΊΟἢ τΠ6 αποίαϊοη 
οηὔρ, ΤΠ σΌΠΘΓΙ σομβίνποίίοη 18 πρέσβεων ἀφικομένων----καὶ λεγόντων 

- ποιήσαντες---οἱ ᾿Αϑηναῖοι---προὐτίϑξεσαν. ΤΠ αποίαιίοη Λακεδαιμόνιοι 

«ον ἀφεῖτε 18 ῬΤΟΡΟΙΙΥ ἴῃ ΔΡΡΟβιτἴοη ὙΥ 1 αὐτὰ δὲ τάδε. 

«νον προὐτίϑεσαν, ἔπε 7γεοῖμ ἐαοπαηπρεά ἐλοῖ)" βεγυζϊηϊογιΐ8. ἅπαξ, 
οπ66 70} αἰ]. ἁπάντων ἴ1π|6 ἀοτηδη65 οὗ {πΠ6 1ιΔοραςουποηἶδπδ πα [ῃ9 
Ῥοίϊηίβ οὗ ἰβρῃΐθ ὙΠοθ6 νον 8 ἅγ6 [0 Ὀ6 [ὩΚΘὴ ὙΠ ἀποκρίνασϑαι. 

4. ἐπ᾿ ἀμφότερα. ΒΊοΟΙηΓ, ΒῈΡΡ]105. μέρη, ἈΠ ΤΟΙ ΚΒ {παῦ (Π6 

ῬὮΓαΒΟ 15 ἃ ΨΘΓΥ͂ ΓΆΓΘ ΟΠ6. ------ ταῖς γνώμαις. ὅ.. ὃ 202. 4. καὶ ὡς 
χρὴ - - - «εἰρήνης σΟμΓΆΪΠΒ {Π|6 ὕννο ΘΟ ΗΪοΙΙηρ; ΟΡ᾿ ΠΙΟΩΒ οὗἨ 1Π|0 ἈΒΒΘΙΏΌΙ]Υ, 
Δα ἰβ ἕο Ὀ6 οοπβίσποίθα 1} ἔλεγον. 1 Πᾶν ἐπουθίονο [0] ονγοᾶ ΒοΚ- 
Κον, Ῥορρο, Ηδβοῖς, απᾶ Αὐπο]α ἴῃ ῥ]δοῖηρ ἃ Θοτητηᾶ ἃ 61 γνώμαις, 
τν πο} ΤΙ που ἀπ (06]. οτηϊί. τὸ ψήφισμα οοπορΓηΐπηρ Μίορανἃ. 
ΟΥ̓ ξ 1 βαρτᾶ. εἰρήνης ἀρ ΡοΠη 45 οἢ ἐμπόδιον. καϑελεῖν. Πδροαΐ 

τηθηΆ}}ν τὸ ψήφισμα. λέγειν.«.- «δυνατώτατος τ-Ξ ὦ πιοϑέ οἰοφιιογυὲ 

βΡθα ον" απ αὖἴ6 δίαΐοϑηιαη. 8). ὃ 299. 6. 

γνώμας 
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ΟΗΑΡΤΕΒΒ ΟΧΙ,.-- ΟΧΤΙΥ. 

ΤΠ δβ6 οἰαρύθιβ οοπίαϊπ ὕΠ6 ογδίϊοῃ οἵ Ῥϑυίοῖθβ, ὑγμί ἢ Βὰ5 ἴον 185 1ϑη4- 
ἵπρ' 1468, [Παῦ τᾶν 5ΠοῸ]ἃ 6 ῬΡΘίδυυ θα ἴο τρδκίηρ ΠΥ ΘΟΠΟΘΒΒΙΟΏ8. [0 [88 
Ῥϑ]οροπηθβίαηβ, Αἰδου 8 Ὀγ]οῦ θχονάϊατη (140, 8 1), Β8. δπίθιβ Προη ἢΪΐβ 81:- 
Θαπηθηΐ, ὙγΒΙ ἢ Πδ8. ἔνγο αἰ νΊβίοπβ : [Π6. οαπιβα οὔ {Π6 τᾶν, οὐ {Π6 τὸ δίκαιον 

(140. ὃ 2--Τ141. ὃ 1), ἀπ {Π6 τηβ8ῃ8 οὗ οαργυίπρ 1 οἢ, οὐ {π6 τὸ ὠφέλιμον 
(141. 8 2-ομὰρ. 148). ὙΠ] ββοοπα αἰ νἰβίομ ἰβ ορροβϑᾶ ἰο {μ6 τγογᾷβ οἵ [88 

ΟοΥ ΠΕ ἴδπ8. (οΠΆΡ. 121, οἱ 564.), δπα 15 βυθαϊνι θα Ἰηΐο ὕνγο ραγίβ, πὶ {88 

ἢνβὺ οἵ ψβῖοῃ (141. ὃ 2---Ἰ48, 8. 2) [Π6 γθβοιγοθβ οὔ [Π8 Ῥϑ]ορομπδβίδηβ πα 

{μοῖν πηθμῃοα οὗ δΑυΡ  Ἰηρ᾽ Οἢ ὙΓΆΡ 86 Θοηβί θυ " δηᾷ ἴῃ ἰῃ6 ββοοπᾷ (148. 88 8 
-ῦ) 81᾽΄6 βῆουγῃ ἴῃ δαναμίασθοιβ οοηΐναβί, [ἢ 6 οἰγουτηβίϑποθβ 80 οοπάϊτίοη οὗ 
τπ6 Αἰμβοῃΐϊδηβ. ὙΉθη [Ό]Π]Ονγ5 {Π6 ΓΟΒρΡΟΊ86 τυ Βῖο0 ἢ (Π6 οὐ αΐοι νυγουἹᾶ Παγο {Ποῖα 

σῖν ἴο {π6 Τιοοἀπμοπίδηβ (144. 881, 2), ἀπά ἴο ἐπ|8 18 βῃ ]οἰ πᾶ ἃ βμονῦ 
Ῥοιογραίίου (144. 88. 8-8). ΤῊΪ8 15. ὁπ6 οὗ {Π6 τηοβύ ἢπιβῃοα δηα ϑ]αθογαΐίθ 

ΒΡΘΘΟ 68 ἴῃ {Π6 ὙὙἘ0168 Ηϊβίουυ, ἃπᾶ ἴῃ αἰσηϊν δηα Ἰοίθ! Πθ58 οὐ βαπεϊτηθηΐ, 15 
Ὀαΐ 1116 Ἰηΐθυῖον ἕο {Π6 οο] ΘὈναἰθα ἔπποια] ἀἰβοοῦγβα οὔ {Π6 βᾶτηθ οὐδῖοι δηᾶ 
βίατθβιηδη (11. 858-46). Τῦ βθϑῖὴβ ἴο μᾶγϑ οδυυ θα 411 θδίογθ 1, ἀμ 8ὸ δτοῖ- 

6ῃ ἄοντη ορροβί(τοη, παῦ ἃ ἄθογβθ τγαβ Του ν ΠΠ τπδάδ ΘομοΡ 816 ἰο [ἢ 9 
ΘΟΌΠ56] σΊγ θη ἰπ ἐπ 6 ΒΡΘΘΟΗ. 

ΟἿΑ ΡΒ ΣΙ 

ΤῊ ΟΥ̓ΒΕΟΤ ΘΠ ὈῪ δαν βίοι τΠ6 ΑἸ ΠΘΠἾΔΠ5 0 ΤΠΆ ΚΟ ΠῸ σΟΠοδβϑίοῃβ ἰο ῃ8 ῬΘΙΟροπ ΠοβίΆΠ8, 

ῬΓΘΙἰΞΠ 5: αὖ ἔῃ 6. 58π|6 {{π|6, {πΠαῦ {Π6 ΔΓ τυ τ τν ΒΙΟἢ 8. ὙΓᾺΥ 18 ΘΟΙΩ 6 ΠΟΘΩ͂, 15 αθαἰθᾶ 

ἴπ ῥὑτορογίίοπ ἕο ἔπι ἱποῦθαβο οὐ αἰ ΠΟ α] 165. τ ἢ ΠΊΔΥ αἰΐοπαᾷ 15 ργοβθοπίϊομ, πα ΠΘΠῸΘ 

ἴβοξθ ὙΠῸ ΓΘΒΟΙΨΘ ΟΠ ὙΓΆΓ 5ΠΟΠ]ἃ νἸΒΌΓΟΠΒΙΥ Βαρροτὲ ἰδ ουθπ ἴῃ ἐμ δνοπὲ οὗ αἰβαβίτγοιβ 

ΘΟΘΌΓΓΘΠΟΘΒ (δ 1): {Π6 ΤΑ ΟΘαςο πο πίδη5. ὅτ Ομαγσθᾶ τυἱτῃ οπἀοανογίησ ἴο ἄο ἐπα ΑἸμθηϊ- 

ΔΠ5. ὨΔΤΊη, ἃ Ῥτοοῦ οὗ ὙΠ 0} 15 ΤΠ ΙΓ Τ 84] 0 Β θπηῖδ (Π6 αἰ θσθποοβ ἴο ἴαὶτ ἀτἰἐγαϊίοη, 

ΘοσοΓαΙης ἴο {Π|6 πιοᾶθ οὗ δα] βεϊησ αἰ ΠΟ] Ε165 δε ρα]αϊθᾷ ἴπ {πὸ τγϑαὲν (ξ 2}: {ποὶτ ἀθβῖγθ 

ΤῸΓ ΔΓ ἴβ δυϊηοθὰ ἴῃ {Πποῖγ ἀἰοίϑεϊοπ οοποογηΐησ Ροϊίάτα, “ἘΠ σῖπα, πᾶ ΝΜ οραγα, ἃπᾶ 68- 

ῬΘΟΙΔΠν ἴπ {ΠῚ Ἰαϑὲ ᾿τη ρουίοιβ ἀθπηδπᾶ (8 3): πὸ ὁπ6 Βπουϊα ἐπὶπκ ἐπαξ ἐπ τ βοϊ παρ οὗ 

πο ἄθογθθ ΘΟ ΠΟΟΓΠΙ ΠΕ’ ΜΟΡΆΓΑ νΓᾺ8 Ὁ 5ΓΉΔ}1 πχαίίοῦ (δ 4), [0 1 [ΠΥ γἱο! ἀρὰ ἴο {Πΐ8, σγθαῖοσ 
ἀθιηδη δ νου] Ὀ6 τηδᾶθ ροπ ἴθι (ἢ ὅ). 

1. τῆς. «. «ἔχομαι, [0 8{11 αὐῆεγο ἰο ἐλι6 βαπιο ορίτυΐοα. ἘῸΓ ἴΠ6 σϑῃ- 
Ἰίϊνθ, 5866 Ν. οῃ γνώμης, 1. 29. 81. μὴ εἴκειν Πελοποννησίοις 6Χ- 

Ῥ]αἰηΒ τῆς γνώμης. καίπερ... «πράσσοντας, αἰξμοισῆ 1 Ἑποῖο (866 

Ν. οἡ 1. Τ. ὃ 1) ἐλαΐ πιθηὶ ΦαΥγἪ} οἹὰ τρα}" πού τοϊέδ, ἐλ ϑαηιθ αγᾶον' (ὀργῇ) 
«οἰυϊοῖ, ἐλεν 766 τολθηὶ ρεγϑιασεα ἰο ἐπγαφα ἔπ ἐξ; Ἰϊΐογα!]ν, ἐδαΐ πιϑη 

Α76 ρεγϑιια(ἰοά ἐο γσοὸ ἐο τραν' τοτέἢ, αὶ αγᾶο}" ποὲ ἐΐι6 βαηιθ αβ (Ξ:Ξ- τα πο ἢ 
δύθδίθν {Π8}} ἐλαΐ «ρτέδ, τολίοῦ, ἐλον Δαν ἐξ οα. Οἱ, ἐνθυμεῖται. ..., 

19 
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ἐπεξέρχεται, 1. 120. ὃ ὅ. τε Δηᾷ καὶ ΤΟΒΡΟΠα ἴο 6δ0ἢ} οἴμϑὺ, δπᾶ ἐν τῷ 
ἔργῳ πράσσοντας, |ἰκ6 πολεμεῖν, ἰ8 τηοα]ῆρα ὈΥ͂ τῇ αὐτῇ ὀργῇ ἀναπει- 
ϑομένους. πρός, αὐοογαϊης ἴο. γνώμας ἀΘΡΘΠ8. ΟΠ τρεπομέ- 
νους (τη. νοΐοθ) 0ῃ6. Ρυθοθαϊηρ καὶ Ὀθὶπρ αἶδο. ὁρῶ---ξυμβουλευ- 

τέα μοι ὄντα. 5. δὲ 225. 7; 206. 4. Τῇὴθ βυθ]θοίβ οὗ ὄντα ἅτ ὁμοῖα διὰ 

παραπλήσια. ΤῊ καὶ γΥ ΒΟ) ΘΟ Θοὗβ {Π 680 ΠΟῸΠΒ Π85 {118 5686 οὗ ἤ, 07. 

δικαιῶ, 1] ἐλίγιλ; ἐξ }ιι8έ --Ξ 1 15. 85 ἃ τηϑύζου οἵ 7πϑίϊοθ. τοῖς 
--δόξασιν ἀΘΡ6Πα8. οἡ βοηϑεῖν ὙὙΠΙΟΗ Πὰ5 [ῸΓ 15 βαθ]θοῦ τοὺς ἀναπει- 

ϑομένους. ἢ. ««μεταποιεῖσϑαι, 07) Δ τ06 αΥὸ 8:666887μὖ (κατορϑοῦν- 

τας, ὃ ψΓ]Θα ΘΟΠΒΙΓΠΟΙΟΠ ΤῸ ἢν κατορϑῶμεν). πού ἴο ἴαψ οἰαΐην ἴο 8ιι- 

»ογογ" ἰϊδοθῃγηηογνέ. τῆς ξυνέσεως ᾿δΒ [Π6 58Π16 ΘΟπδίγποίΐοη ἃ5 γνώμης 

ἴῃ 81. γὰρ αἴζοι ἐνδέχεται ἰῃ ΓΟ 065 ὑΠ6 τϑάβοὴ ΤῸ {ῃη6 Θχπογία- 

(ἴοι οοη δ! 64 ἴῃ τοὺς ἀναπειϑομένους... . . σφαλλώμεϑα, ἃ5 1 [86 Ὑυϊίοῦ 

δᾶ βα]ᾷ : ἃπα σϑύθυβθ8 τηπϑὺ θ6 θχρθοίθα, 707 ἐλ ἐϑϑιι6 97) δυθγυΐδ 18 η0 

[688 τἰγιοογ ωΐγν, ἐλαγι ἐδ σουιγιδ618 97 πε. ἀμαδῶς τοῖρυβ ἴο θυθηίβ, {Π9 

ἰββθ οἵ ὑπ ἢ 15 θθυοπα {6 ρονγοι οἵ οϑ]οα]αύϊομ, 1. 6. ὑν Πῖο ἢ ἴαῖκα ἃ π 
ὈΠΙΌΓΘβθθη Δηα ἀποθυΐδὶη ΘΟΌΓΒΘ. διόπερ, 1. 6. ὁη. ϑοοοπηῦ οἵ [ῃ6 

πΠοΘΡ δι πὺν οὗ Παϊηδη Ρ]8Π8. τύχην---αἰτιᾶσϑαι. ΤῊΘ βϑηϊνο 46- 

πούϊηρ [6 οΥἶμηθ 18 τοσούτων ὕπΠ6 ΟΠ 64 δηϊθοράθηῦ οὗ ὅσα. 
εἰώϑαμεν, 2 ΡοΓ. οἵ ἔϑω, σι {ΠῸ βρη! Ποδύϊοη οἵ 0η6 ῥγθβϑθηΐ. 

ὦ. πρότερον. ΤῊΘ 5000]. γοίθυβ {818 ἴο {86 {ἰπ|6ὸ θη {πΠ6 Τιϑοθᾶε- 
τποηΐδη5 Θηἀθανοῦθα ἴο Βἰπάθι {π6 ΑΥΠΘμϑηβ ἔγομι υγδ]]]ηρ ἐπιθὶν οἰΐγ. 

Μὰ Ππῶῦ ουθηῦ ἰδ ἴοο τϑπιοΐθ ἴο πᾶν Ὀθθὴ τηϑᾶθ τι80 οὗ Ὀγ Ῥϑυΐο]68, 

δηα γοίθυθποθ τητπιβὺ θ6 δα, ἴῃ {Π6 Θχργθββϑίοη, [0 1016 σϑοθηῦ ᾿πβίβ ΠΟΘ5 

οἵ Τιδοραςοιηοπΐδη ᾿π θυ ἔθ ποθ. δῆλοι ἦσαν. 866 Ν, οῃ 1]. 98. ὃ 2 

(811.).Ψ καὶ νὺν ΤΓΟΒΡΟΠΑΒ ἴο πρότερόν τε. εἰρημένον γάρ, 707 

αἰέλοιῆ, (βοο Ν. οἡ 1. 7. ὃ 1) ἐξ λαά δόογ, αστοοί ἱρόν, (566 Ν. οἡ 1. 76. 

ὃ 2). ΤὴΘ δροάοβὶβ Ῥθρῖπϑ ὙΠ οὔτε αὐτοὶ δίκας κ. τ. λ. ἔχειν 

ον ἔχομεν, ἀπά ἐλαΐ φαολ, λα γοριαϊη, γν Ῥοββοδδίοη, 9 τολ αὐ το6 ἤαῦο, 

ἘΠῚ] ἰδ 18 7 Ἰοἴ8}}γ ἀθοϊαοα ὑπαὺ {πὸ ροββθββίοπ 8. 1658]. ΒΙοοιῃξ, 

ΤΓΘΠΊΔΓΚΒ {Ππᾶῦ {815 15. 96 οὗ {π6 πιοξῦ δηοῖθηῦ ΘΧΔΙΉΡ]68 οἵ {Π6 βεϊρα- 
Ἰαύϊου ο]οα {π6 εὐΐ ροϑδϊ οϊ8. αὐτοί, 1. 6. {Π6 ΤιΔορατοιηοηίδπβ. 

δίκας πω ἤτησαν οὔτε. ΑΤΟ] ἀΔτηῸ5 Δα ν]Βθα {Ποιὰ ἴο 4ο {ΐ8, Ὀυΐ 
Ηἷ8 δανίοθ τγ88 γοὐθοίθα. ΟἿ 1. 85. ὃ 2. ἡμῶν διδόντων (80. δίκας), 

τοἤοη, τρ6 ομογοα, ἰο βειϑηυϊέ ἐο ἐγαΐ, λόγοις -- διαδικασίαις. ὅ0}0], 
---- ἐπιτάσσοντες, ἐϑϑιιγ, οΥ̓ἰ675, ἀϊοίζαϊίη. 

8. Ποτιδαίας---ἀπανίστασϑαι. ΟἿ, 1. 189, 81. γὰρ ᾿ἰπίτοπορβ 
{η6 γγυοοῦ οἵ τπῆηδῦ 18 οπαυρθα ἀροη {Π6 ΤιΔοραεουποῃΐδ 8. ἴῃ ἐπιτάσσον- 

τες. τὸ Μεγαρέων ψήφισμα καϑαιρεῖν. ΟΥ̓ 1. 189. ὃ 1. ΤΟ ρσϑοηϊ- 

ἀϊνο ἀοηοίοβ {μ6 τοϑϊαύϊοη ἐγ, σιοϑρεοί ἰο. ΟἿ, Μί. 8 849. 1; 5. 8 196. 1. 

---- οἱ δὲ... «ἥκοντες, ΟἿ, 1. 199. ὃ 8. 

ἴρστα {πΠ8η κελεύουσι. 
προαγορεύουσιν 18 ἃ ΒΓΟΠΡῸΓ 

ἀφιέναι 1185 ἴον 18. οὈ͵θοῦ τοὺς Ἕλληνας. 
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4, περὶ βραχέος, 70: α ἐγὶηίηρ πιαΐίον. ΤΠΐβ 1ἴβ σϑίουσθα ἰο ἴπ τὸ 
βραχύ τι τοῦτο, {78 δηιαϊζ βοηιδέλίης (τι), ἐλιῖβ ἐρείης αῇοωϊν» (4. 6. νυτιαῦ 
ΒΟΠῚΘ ΘΟΠΒΙ (ΘΙ ΟΥἉ Β118}] ΠΡΟΥΔΠΟ6). ὅπερ ὈΘΙΟΠΡΒ ἰο προὔχονται ὈΥ͂ 

αὐγδούίϊοη, {Π6 παύαγα] οομβίγποίϊοη υθίης ὅπερ εἰ καϑαιρεδείη μάλιστα 

προὔχονται (-Ξ- προβάλλονται. ὅ30110].) μὴ---πόλεμον. μηδ᾽... «ἐπο- 

λεμήσατε 18 8Π ΘΠΠΡΠδύϊο τορϑυϊτοη οὗ ὑμῶν... -πολεμεῖν, 0Π|6 ΘΟσ 186 οὗ 

ὑπουρῃῦ Ὀθίηρ ἰπη ουγαρύθα ὈΥ {Π|0 ᾿π εγιηθαϊαΐθ οἰϑιβθ8. 

ὃ. ὑμῶν.---πεῖραν τῆς γνώμης, ὦ ἰγίαϊ 77 ψοῖιν βρύγἱξ, ὦ ἐεδέ 477 ψοιιν" 

γοβοζιἐϊοη. οἷς. ΑΥΠΟΙᾺ 5808 ἐπαῦ {1118 το] αῦϊνθ 85 πὸ τϑαιϊαι Δ ἢ- 

ἰθοθαοπῦ, ΔΠ4 15 ὕο ὉΘ Γϑβϑοϊνϑα ἴῃ ἘΠΡ]5} ἱπύο [π6 ἀοίποηβίγαϊίνθ ρτὸ- 

ποόῦῃ. Βαπί, 885 ΒΙοοτηΐ, τθιηδγκϑ, ὑΠογΘ 15. δὴ δηϊθοθᾶθηῦ ἰο ἰῦ π΄ {Π6 
Βα ]θοῦ οὗ προὔχονται, ἱ. Θ. Λακεδαιμόνιοι ἴοιηα ἴῃ ὃ 2. ΤῊ τοιποίο- 

1685 οἵ ὑΠ6. δηϊθοραθηΐ, ἴῃ 80} βοπίθῃμοθβ ἃ8. ΤΠῸΠΟΥ αΙ 465. σομβίγποίβ, 

ΒΠΟ.]4 οϑαβθ ΠῸ ὉΠ6. ἴο βίπμ Ὁ]6. ἄλλο τι μεῖζον ἀΘρθη 48 ὁπ. ἐπι- 

ταχϑήσεσϑε ἃ8 {Π|0 δοοιβαίίνο οἵ {π6 ἰῃΐησ, {π0 ἀϑύϊνα οἵ {Ππ6 Ῥϑύβοῃ 

Βανϊηρ ὈθοοΙπο {Π|6 βαδήθοῦ ἴῃ ῃ6 ρβββῖνθ οοπβίμιοίίοη ΟἿ, Κ. 8 281. 

8. [ἢ τοβρϑοῦ ἴο {Π6 βϑῃψπηθηῦ ὙγὙ8. ΔΙῸ ΤΟΙ ΪΠ6α οὗ [π6 τϑιηδικ οὗ 

δ δη165. ΟΥἿ5, ἴῃ ἢΪ8. ΘΟ] γα βρθθοὸὴ δὖ {π6 δοιηιποπορθιηθηῦ οὗ {πὸ 

Αππθρΐοδη στον ]υζίοι : “Βαΐ [ῃ6 τὶρῃῦ ὕο. [ἀΚθ θη ροιπᾶξ, ᾿τα}]165 {Π|0 

τὶρηῦ το ἴδκθ 8 ὑπουβδπᾷ, δηὰ τγμαῦ τηπϑῦ 6 ὕΠπ6 ὑυ ]}, {Ππᾶῦ ἀνατῖοθ, 

δἰαθα Ὁ Ρονγϑι, οαπποῦ Θχμϑπβύ.)" καὶ τοῦτο 1β ΤΟΙΘΥΓΘα Ὀγ ῬΟΡΡο, 

Ηδδοκ, δηᾶ Θοο]]θυ, ἔα τὸ βραχὺ τοῦτο, αϑ 17 ψοῖι ψίοϊφρ ἐλιῖ8 ὀυόγν 

(Θ128}} 85 1Ὁ 15) ἐλγουσῆ, ὕεαν. ἀπισχυρισάμενοι, ὃψ σίυϊηγ ὦ 77) ην 

αογυϊαΐ. μᾶλλον» ὈΘΙΟΠΡΒ ἰο προσφέρεσϑαι ᾿πδίθδα οἵ ἀπὸ τοῦ ἴσου: 

γαΐμεν ἰο ἐγθαΐ ψοῖν ογυ {67,718 97 εηιιαϊζίίψ ἴδῃ 1 δὴ αβδοίθα.. 

ΒΌΡΘΓΙΙΟΥΥ. 

ΘΗ ΕΣ ΟΕΊΣΙΣ 

Τὴ ΑἸ ρΐαμη ΒΏΟΌΪα τηΔ 6 ΠΡ {Πποἷσγ τη πα 8 ἴο ΒΕ πη ἶ δῦ ποθ ἰοὸ {π6 Τ,8οθ η ΟΠἾΔη8, ΟΥ 

ΕἾ56 ΤΏ ΚΘ Π0ὺ οοποθδβίοπ τυ μδίθυϑυ ἴο ἔπ οτη (8 1): ἴπ τϑβροοῦ τὸ ἴΠ6 πιθ8Π85 Δηα τποῦὸ οἵ 

ΟΑΥΓΥΪΠσ Οἢ ἴΠ6 ὙΓΔΓ, {ΠΟΥ Δ’Ὸ ὈΥ ΠΟ ΠΊΘΔΠΒ ἸΠΙΌΓΙΟΓ ἴο [16 ῬΘΙΟΡΟΠη βίδῃ8 (δ 2); [ὉΓ ΤῸ - 

δἰά65 [Πδῦῷ [Π6 Ἰαϊίου αν πὸ γα] ἢ, ὑΠῸν πᾶν ΠΠ {10 ΘΧΡΟτΙΘΠ66. ἴῃ ἸΟΠ5 ΘΟΠΕΪΠιΙΘΩ͂ ΟΥὮ 

{ΓΘ ΒΙΠΑΓΙ ΠΘ ὙΥ8ΤΒ (8 8); ΠΘΥ οὯη ΠΟΙ ΠΟΥ πηδπ {ποῖγ ἤθοίβ, ΠΟΣ 6 δοβϑηΐ ἐπ ΠΊΒΘΙΥ 68 ἵΓΟΤῚ 

{ποὶν ἀοπηθϑίϊο ΘΟ ΠΟΤ ΠΒ. Οἡ ΘΧΡΟαΙ 015 ὈΥ Ἰαπα (8 4): ὙΓΆΓΒ 8Υ6. βαβίδ θα ὈΥ ὑυθα] ἢ Ῥοα- 

Βοδβοᾶ ἴῃ ΒαροιὈπἄδποο, δια ποῦ ὈΥ Τοσγορα οοπίγ θα 0 η8. (8 ὅ) ἢ {Π6 ῬΟΙΟΡΟΠηθδῖδπ 

δονογημθηῦ 18 ποῖ οἵ ἃ Κἰπᾶ Ἀγ ΟγΆΌΙ6 ἕο Βροοαν ΟΥ ἀθοϊαρα Τηθαβϑαγοϑ, ἴΠ0 βίαίοϑ Παυπα 

Θα 18] Βα γασοβ ἀπα αἴνϑγβα ἰπΐογοϑίβ (κ 6): [ὉΓ τυ Π].ἢ σοάβοὸη ὈπῸ ΠΠ1]16 αἰτοπ θη ἴο ἐπι 

ῬΌΡΙΪο ταὶ 01} θ6 βίνϑη 'π {ΠΟ ΙΓ ἈΒΕΘΠῚ Ὁ] 165, οΑ]]Θα ἰοπθίμον δὲ Ἰοηρ ἱπίογνδβ, αὐ [89 

πιοβῦ οὗ {Πποὶγ εἶτ Ὀοΐπο Ββροπῦ ἴπ Ργοπηοίϊης 60} 15 οὐνη ᾿ηϊογοϑὲ (8 17). 

ὑπακούειν {πὸ Τ,ποο- 1. αὐτόϑεν δὴ -- ἐκ τούτων, δ δεῖν ἐστέ". 

ἀπ ΟἾΔ 5. πρίν τι βλαβῆναι, δᾷζυγο οι 8.0} 8} ἀρ ἐμ}. 



494 ΚΟΤΕΒ. [Βοοκὶ 

εἰ πολεμήσομεν---μὴ εἴξοντες. ῬΘρΙ]ΑΡΙΓΥ οὗ οοπδίγποίΐοη σοῦ] Πᾶνθ 
Τοαυὶγρα εἴξειν, ἴπ ἀθρθηἄθ ποθ ΠΡΟῸΠ διανοήθητε. ΑἸΘΙ εἴξοντες ῬΟΡΡΟ 
ΒΈΌΡΡΙΪΩΒ. {Π6 ἱπῆηϊεῖνο πολεμεῖν ἴτομ πολεμήσομεν. Βαῦ ΑΥποΙά πᾶ 
606]. τοῖϑυ. εἴξοντες ἴο ϑιανοήϑητε, ἴῃ [ῃ6. Β56η88 οὗ παρασκευάζεσϑε ὡς 
μὴ εἴξοντες, νγΐο ῬΟΡΡο (ϑρρ!. Αἀποί.) βαὺ8 [μ8ὺ ἢ6 σγου]Ἱᾶ ἀρρτονυθ 

οὗ ““βἱ οορ᾽ζδῃαϊὶ νϑυθαπι ᾿η 6 ]]Π]οὶ ροββϑύ, οὐ δὶ οὐκ εἴξοντες οὐδὲ---ἔξον- 
τες Ἰορογθίῃγ." ἐπὶ. . « «προφάσει Βῃου]4 6 οοπϑίγποίθα, Γ {Π|η1τ, 
ὙΠ εἰ πολεμήσομεν, ἐγ τ06 ἀοἐθγηυῖγη.6 ἐο 70 ἐο τον" 707 απ ἐατι86 σγοοῦ 

ΟἹ 8ηιαϊί (1. 6. ΒοΟΥΘΥΟΣ ἰῦ ΤΥ ὈΘ οϑίϊπιαίθα)η. Ῥϑγῖο]ο5 μδᾶ Τιϑῦ 
Δ ντηθα, {πᾶῦ {Π6 ἀριπμαπα οἵ [Π9 Τ,δοραςθιποπῖδη5 ἴῃ τοβρθοῦ ἴο [Π6 
Δίθργθϑη ἄθοῦθο Ὑγ8ἃ8 ΠῸ ὑγ]ῆϊηρ᾽ ΟΠ6, ᾿ΠαΒΠ ΠΟ. 85 1 ἸΠγοΪν α ἃ στοαῦ 

ῬεΪποῖρ]θ. ΟΥ̓ 6.5, Πουγουϑῖ, πιϊσηῦ {Π]ηκ αἰ ουθηγ. Βαΐ νυβαΐθυθν 

οβυϊτηϑῦθ τηϊσηῦ Ὀ6 ρΡ]δοθᾶ προη 0Π6. οᾶπδα οἵ {Ππ6ῖν τακὶηρ ΠΡ δύτηβ, ἢ 

ΒΌΟΘΙ ἃ ΘΟΌ 56 Ὑγ785 αἀρθίθυτηϊ ηθα ΟΠ, ΠῸ ΘΟΠΟΘΒΒΙΟΠΒ Ὑγ6Γ6 ἴο Ὀ6 πι866 ἴο 

[ΠΘ]Σ ΘΠΘΙΠΪ68. ΟΙΉΘ, ΠΟΎΥΘΥΘΓ, ΠΊΔΥ ῬΓΘΙΘΙ {Π|6 ΤΟ τιϑ8} τη πο οἱ 

ΘοΟΠβυγποῦϊοη, ὈΥ͂ ὙΥΠΪΟΒ {Π656 ὑγοσ 5. 8γ6 Ἰοϊπθα τυ μὴ εἴξοντες, ἴο 
γαῖ πὸ οογιοοϑϑίομν οἿὺ αὐ} ασοοιγέ σγοαΐ 01 ϑηιαϊ. 1 τὴ ἔγθ6 ἴο 8ο- 

Κπον]θᾶρο {πΠδὺ {Π|58 τηοα6 οἵ οοηβύντιοίϊοη ΠΘΙΤΠΟΠἾΖα85 Ὀοίζοι νυ] τὴν 

γὰρ... «ἐπιτασσομένη. τὴν. «« .δούλωσιν, ἐηιρ11ο8 

ἐλ βϑάτηθ ϑιιῤ)οοΐίογι, δἰγγυῖγεβ ὦ {δ βιιδ)εοίίοη. δούλωσιν ἰΒ ῃδὺῦ 

Κύμη. (9618. δαϊί. ὃ ὅ78) 68115 πὸ δοουβαίίνο οἵ ναϊπαίίοη, οὐ {Παὺ 

τ Οἢ ἀοῆποβ {Π6 ποίϊομ οἵ νἅ]ὰθ οοῃίαϊ πο ἴῃ {πΠ6 νοῦ. ΟἿ 7618 

Κύμη. ὃ δ48. 6. δικαίωσις, ροδέιζατῖο. ἀπὸ τῶν ὁμοίων, 50. 

ἀνϑπρώπων. πρὸ... «ἐπιτασσομένη, πιαᾶο προη ἐδιοῖν ποῖ λδονϑ ὅς 70} 

α )μαϊοϊαΐ αἀφοϊδίοτ. 

ῷ, Ηρ {ΠπΠῸ6 ογϑίου θηΐθυβ ΠΡΟῚ {πΠ6 οΟπβι ἀθυίϊομ οὗ {Π6 τηθδῃβ ἀπ 

ΤΟΒΟΌΓΟΘΒ οἵ {Π6 ὕνγο ραγῦϊθβ, δηα ΓΘ Ρ]165 ἴο υυμδῦ νᾶ Ὀγουρῦ Του σαν 

ῬΥ {16 ΟοΥὶπ Πΐδη8 πὶ Π6 βθοοηᾷ αἰν᾽βίοη οὗὨ {Π||: ογδίϊοη (1. 121. ὃ 2, 

οὗ 5604.). τὰ... «ὑπαρχόντων, ποῖ αϑ 0 τοὐαΐ ρεγξαϊη8 ἐο ἐΐδ τον 

απα ἐλ6 πιθαγι8 707 σανγψίης ἐξ οτ τολίοῖ, δαοῖ, ραν ψ φοβδ68868. τῶν 

ἑκατέροις ὑπαρχόντων 18 ἃ γαγὶθἃ οοπδίγποίϊομ [Ὁ τὰ ἑκατέροις ὑπάρ- 
χοντα. ὡς ἀοροηαβ οἢ γνῶτε. ἀκούοντες, ὃψ Ππεαγίηῃ. 

8. αὐτουργοί, ἐΐιο86 τοῦ 4 {]ιδῖγ" οτογν τον}; Πθτο, γα λ6 75 τοῦο ἐϊ1} 

ἐπιοῦ)" οὐοην φγουγια, ἴον ἴῃ 1. 142, ὃ 7, ΤΟΥ δὺθ οδ)]ϑᾶ γεωργοί. ΤῊΪΒ 

[θΓΠ ΓΘΙΟΓΒ ΓΙ ΠΟΙΡΑΙΥ ἴο {86 οὔμοῦ ῬΘΙοροππρβίδῃ βδίθϑ ὕμδη Τἀοοᾶςφ- 

ΤΏ0Π, δΠα 50 [ὯΓ 45. ἴὖῦ ΔρΡ]165 ἕο {πϑυὰ, ἰ ἄοοϑ ποῦ τηθδπ {Ππᾶῦ {πον αἰ 

411 {Ποῦ σοῦ Ποπιβ ον 95. (8 Π 06. τηπῸ ἢ} οὗ ἰῦ νγὰϑ ΡΘΕ ΟΥΤ θα ὈΥ 58 ν 8 

ἸΔ0ογ), Ὀπὺ τοῖθιβ το ὉΠ] ῬΘΥΒΟΏΔΙ Βαρουν βίου. οὐ {μοὶ} ῇδῖνβ, δηα 

ῬΘΙΒΟΠΆ] ἸΔΌΟΙ 88 οοοαβίοη τηϊρσηῦ ἀθιηαηᾶ, ΤΉΘΓΘ ὙΤΟΓΘ ΤΠΟΤΘ Β]ΑΥ͂ΘΒ ἴῃ 

Τιδοράςυηοπ {Π8ὴ ἴῃ 8}} ῬΘ]ΟΡΟΠΠΘβι5 Ὀθβ 68. 

1. 80. ὃ 4 (6 πᾶ). ἔπειτα, 71.) 7167" 1076. πολέμων---ἄπειροι. ὃ. 

187, 2. ------ διὰ τὸ... ἐπιφέρειν οοῃΐαϊηβ [ἢ ΤΘΆΒΟΙ ὙΓΠΥ ΠΟΥ ὙγΘΓῸ 

ὰ '.. ταὶ “ 
α ΞΞεκεινα α᾿. 

οὔτε. ... «αὐτοῖς. ΟἿ, 



(παρ. ΟΧΙΙ].] ΝΟΤ ΕΒ. Διλῦ 

πολέμων ἄπειροι. ΤΠΘ δᾶνοι" βραχέως τοῖοτ5. ἴο {τη 8π α18]}18ΏΕ65 
ἐπιφέρειν. αὐτοὶ ΘΟΠΙΟΙΙῚΒ ἴῃ οᾶ56 ἴο ἄπειροι. 

4. ναῦς ἀδροηα8 ὁπ. ἐκπέμπειν, ἃμΠα πληροῦντες ὈΘΙΟΠΡΒ ἴο ὑπ 58Ὁ- 
͵θοὐ οἵ δύνανται, α76 ποΐ αὖἷος μαυΐπῃ πιαηγιοα, 80.198 (ΞΞ- ἴο τπηδη 5}}108 
854) ἐο 8οπἃ ἐλθην 7ονίλ. ἀπὸ τῶν αὑτῶν, 7γοην ἐλπεῖν ργναΐθ γ6- 
8ΟΊ 065, ΟΥ αὐ ἐλιοῖγ" οτογν Θαρότιϑθ. Ἔτοιη {Π6 {ἴη6 οὗ Ῥουίοϊθα, ὑπ ΑἴΠο- 

ΠΐδΠΒ ὙὙΘΓΘ ΡΑΙα [Ὁ {Π6 1} ΤΠ] ΡΥ βουνίοθ (οἵ. Βοθοκἢ 8 Ῥὰρ. Ἑφοπ. 
ΑΤΠ6Π8, Ρ. 2391), θπιὸ ποῦ 80 {π6 1ιΔοθαφιηοηΐδη8, ὑγΥ ΠΟ ΟἸΓΟΙ ΠηβίϑΠ 6, 

ἴῃ δἀαϊτίοι το {π6 πορ]θοῦ οὗ {πον οὐνη ΔΠΆΪΓΒ, Οσοαβο πο ὈΥ ΔΌΒΘΠΟΘ 

ΟἿ ΤΠ ΡῪ ΘΧΡΘα᾿ΠΙΟΠ5, τη 6 Ὑγ8 Ὁ ἃ στίθνουβ Ὀαγάθη ἴο {ῃθιη. 

Ξαλάσσης εἰργόμενοι ἀοθ5 ποῦ Γοΐδι, 885. Β]ΟΟΠΙῖ. ΒΌΡΡΟΒΘβ, ἴο οὔτε ναῦς 

πληροῦντες, Ὀτιὺ ο {Π6 Θχοϊαβίοη οἵ {Π6 ῬϑΙοροπμθβίδπβ ἔγοιη ἢ 6. 568 

ἘΥ͂ {Π6 Βαρϑυίοῦ πᾶγδὶ ἴογοθ οὔ {π6 ΑἰΠ ΘΗ 818. 
ὅ. περιουσίαι, 817) {:ι8. ἐγ ΘαΒ1768. βίαιοι ἐσφοραί, 7ογοοα, (πα 

ὑπουοίοσθ δι θηβοηι6) οογιέγ δι ἐϊοτϑ. Βοθοκὴ (Ραῦ. Ἑοοη. Ατῃ. ρΡ. 

4171) βᾶγ}8 ὑπαῦ {π6 ργορεγἔψ-ἕαα (εἰσφορὰ) πϑα ποὺ γοῦ Ῥθθὴ ἱπιροβθά 

αὖ ΑΠ6Π8, Βῖποθ 1 Δρρθδιὺβ ἔγομῃ οὐσ δαῦπουῦ (111. 19), {πᾶὺ 1ῦ νγὰ8 ἢνγβὺ 

Ἰονθα 'π ΘΟ ΒΘαΠ 6 Π66. οὗ {Π6 Θχμδυϑίϊοη οὐ {πΠ6 ῬαΌ]Ϊο ὑγθάβαγο δὖ (Π6 

βίθρο οἵ Μ|ν]οπο (Α. ο. 428). Βιευύ ΤΙζζαπη ὉΠ]ηΚ8 {ΠπΠᾶὺ 4}1 {Π6 ρΡ858- 

Βᾶ56 οἰἴβ Ὀγ ΒΟΟΘΟΚῊ Τη6818, 15 ὑπαὐ [η6 διποπηῦ Ὀοίογο οοἸ]θοϊθα ἢδα 
ΠΘΥΘΙ ὈΘΘΠ 80 ρσγθαῦ 85 200 ἰ]θηΐβ, νυ ἢ] ο ἢ τγ88 γαϊβοθα αὖ {Π6 {{π|86 σϑ- 

[εγγθᾶ ἴο. ὙΤὴΘ Ἰδαίου ΥΙΓῸ οἰΐθϑ [Π6 ργθϑοηῦ ράββᾶρθ ἴῃ ργοοῦ, (Πδὺ 

{Π6 Οχ γϑΟΓ ἸΠΆΓΥ Ῥτορογυ-ἰαΧοβ Ἰθν θα ἴπῃ ΔΓ 6 ΓΘ σΌΠΟΓΑ] {ΠΡΟ ῸΡἢ- 

ουῦ ανϑθοθ θϑίογθ {ῃ6 Ῥϑ]οροηποβίδη Ὑγ81, ΡΥ ΙΟΌ]ΓῚΥ ἴπΠ ϑραγία πα 

ῬΙΌΡΔΌΙΥ αὖ ΑΙΠθη5. αἰδο. ΟἿ. Ν. ὁπ. Βόθοόκῃ (]. 9.) ὉῪ ΓΠ6 ὑγδηβδίου, 

α. 6. Του 8. χρήμασι, τιοηθῃ οοπ τὶ θα θα [ῸΓ Π6 ΘΧρθη865 οἵ {Π6 

Ὑγ8Γ, ΠΟΙ Ορροβϑᾷ ἴο σώμασι --- ρογϑοπιαῖ, 867 υΐο68. τὸ μὲν πιστὸν 

κι τ᾿ ὰ. οοῃΐαϊηβ {Π|6 ΓΘΆΒΟΠΒ ΠΥ ΤηΘΠ ῬΓΘΙΘΓ ἴο Θχροβθ {Π6}} ῬΘΓΒΟΠΒ, 

ταῦθου ΓΠ8Πη ΘΧΡΘΠα {Π6}} Βα δίδποο ἴῃ τγαῦ. ΤΉΘΥ ΠΟΡΘ ἰο ᾿ῖνθ {πγοῦρ 

1Π6. οοπίρβϑί (τῶν... -περιγενέσϑαι), Ὀὰὺ Ππᾶνθ ἔαϊπῦ οχρθοίδιϊοπ ἐπαῦ 

{ΠῚ ἹΠΟΠΘΥ͂ Ὑ71}} ποῦ Ὀ6 Θχ παιβίθα, ββρϑοίϑ!]ν 1 {Π6 νγᾶν 18 ργοίγδοίθα, 

ΤῊ νου β τὸ μὲν Δπα τὸ δὲ ΤΟΡΓΟβθηῦ αὐ 8θηδιίηι, Π6 ὕνγο {πϊηρϑ 

ΘΟΙΠρΡαΓΡΘᾶ, ν]Ζ. {Ποὶτ θοα 65 ἃηα {Ποῖ ὑγθαϑιγθθι Αὖὐ οὐ βέβαιον τοροαῦ 

τηθηΐα}}ν ἔχοντες. ἄλλως τε κἄν, οβροοϊαϊίψ ἐγ, 

8 ργοϑαῦίο ἴῃ ἴῃ 6 Ῥγθβοηῦ οϑβθ. 

0. δυνατοὶ---ἀντισχεῖν. ὅ66. Ν. οἢ ἀντίσχοιεν, 1. 121. ὃ 4. μὴ 

πρὸς ὁμοίαν 18 Ραῦ [ὉΓ πρὸς μὴ ὁμοίαν (οἵ. 1. 91. 87; 7615 Κύπη. 

δ 904, ὁὖ8. 8). ΤὴΘ ἀἰβραυιν ΓΘ Βροκϑη οὗ οοπβίβίθα ἴῃ {Π6 ΒΡ ΟΣ 

λανδηΐαροβ ΠΟ ΑΥΠ6Πη85 ἀογῖνοα του ἰἴ8. 5108, ὑγθαθαγθθ, ἰγ8η8- 

ΤΠ 6 ἰθγγ[ογῖθα, οἷο. ὅταν... . ἐπιτελῶσι, 8ΐπε6 (ὅταν. Οἷι, Μύ. 

ὃ 024. 2) ὃψ πο τἰϑὕπῳ οτι6 σεπθναΐ οοιιγοὶΐ, ἐλθψ οατν (ο ποίμίηῳ ον ἐλ 

βριώ" 97 ἐἠ) 6 ηιοηιοτέ (παραχρῆμα) τερτί, ἀἰϑραίοῆ. μήτε 15 ἴο ὍΘ τοίθγγθα 

ὅπερ εἰκός, α8 
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ἴο Βοΐῃ {Π|6΄ Ρατγθϊοῖριο δηᾶ {πὸ νοῦ. ῬΟΡΡΟ ἐγαπβὶαίθβ βουλευτηρίῳ, 
οοποϊζιιηιν ρμεγροξιτίηι, Βιραοδγαίῃ. ὙΥΙΠοαῦ πο ἢ ἃ. ΘοσποΙ], τυ μΐο ἢ ὉΥ 
οοΟΠ ἰΠπΘ( βἰἐϊησθ. οου]α ὑγον θ [ῸΓ ΔΠΥ͂ Βα Δαθη ΘΙ ΠΘΓΡΘΠΟΥ, οὐ ΘΟΌΓ80 
ποίῃίηρ οοϊοηῦ οουἹὰ ὍΘ. ἀο0Π6, πα "Ὸὸ δαναδῃίαρο ἰακθη οἵ {πὸ 

ΟμδΠοοΒ οὐ νῶν ὑγΠ]Οἢ. ἴῃ 18 ῬΓΌΡΤ 658. τοῦ {ΠῚ ΠΡ. τὲ ΤΟΒΡΟΠΩ͂Β 

ἴο μήτε, «πᾷ Ἰηὐοὔποο8. 8 Ποῦμ6᾽ ἀοἴθοῦ ἴῃ {Π6 ᾿πίογ μα] δα πλϊ ἰβυγαἴομ 
οἵ [16 Ῥοὶορομποβίδη δῆ διγβ, υἱΖ. ὑΠδῦ 411 {Π6 βίαϊθβὲ: ὑσθγθ δαθδὶ ἴῃ 
βυθτγαρο (ἰσόψηφοι), θαὺ ποῦ οὗ {Π6 βᾶπηθ το (ὁμόφυλοι), ἃπᾷ {π6το- 

Οἤοτο βοι ΕἸηἰθγοϑῦ σου Ὀ6. {Π6 Ργθαοιηϊπηατπρ ΡΥ ποῖρ]θ οὗ δούϊοπ ἴπ 

ἘΠΘΙΓ ἈΒΒΘΙ  Ὁ]165 (τὸ ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἕκαστος σπεύδῃ). ΤῊΘ ΤΟΑΩ͂ΘΡ ὙὙ1}] ποίϊοο 

{π6 Ρϑιοποιηδβὶᾶ ἰη΄ ἰσόψηφοι ἃμΠ4 ὁμόφυλοι. ΤΙῃ τοβρϑοῦ ἰο [86 Ἰαίίοῦ 
ὙγοΤὰ ῬΌΟΡΡΟ ΓΟΙΠΔΙΓΚΒ: ὁ Ργείθι ΤΟΥ Π5685 Ῥ]ΘΓΌΒα 6. οὐϊδτη πΟμ}}} 

ῬΟΡῸΪ Ζο] οὶ, Αομ δῖοι, Ῥοϊδβοιοὶ ἐ ἀουῖβ Τιϑοοηΐοὶ ΘΟηβου[ο5. οθυϑηΐ." 
ἕκαστος 8 ἴῃ ΡΑΡ Εν ἀρροβιοη τυ] πάντες. [ἢ 500} ἃ. ὁ486 [Π9 
γ ΙΓ 85 ΠογΘ βοιηθίϊῃηθ5 ΓΌ]]Ονγβ 'ῃ {Π6 βίπσαϊαγ. Οἵ, ΜΌ. ὃ 802. α. ΟΥ5.; 

Κ. 8 266. 8. ἐξ... .γίγνεσϑαι, 707 τολίολ, γεαδον, ποξἠηᾳ 18. τιδιιαϊ 
αἌοοπιρί8ηφα. φιλεῖ γίγνεσϑαι, 18 τοοτυέ ἐο ἤαρρόη. ὅθθ Ν' οἡ 1. 78.581. 

. καὶ γὰρ 5]1Ονγ5 ὙὙΠΥ ΠΟ βῇλοϊθηῦ Ἀηα ἀθοϊ θα ΤηΘΑΒΠ165 816 [Δ Κ6Π 
ῬΥ ἃ σοσποὶϊ! οὗ βίδίθβ τυ ΒΙΟ ἢ ἃτ6 ἰσόψηφοι ἅπ4 ποῦ ὁμόφυλοι, νἱΖ. (Π9 
αἰνουβϑιν οὗ νίθννβ 8δη4 Ἰηΐογοβδίβ ἰθηαίηρ ἴο αἰβίγαοὺ πα ᾿τηρθᾶθ {Ποὶγ 
αΘΠΘ δ ]ΟΠ8. φϑεῖραι. ΤΠ 80}0]. δαᾶβ, ἐκ τοῦ πολεμεῖν τῇ 

χρόνιοί τε ξυνιόντες, ““ΟὈΠΟίΔΌΠΠΑαΙ οΟΠπνθηϊθηΐθθ ἴῃ 

ξυνόδοις 56 ξυλλόγοις." ῬΟΡΡο. μορίῳ, 860. τοῦ χρόνου οἸϊοϊ ρα 

ἔγοτῃ {Π6 Ῥυθοθαϊηρ χρόνιοι. ὃ Βοίῃο {πϑηβ]αΐθβ ἐν βραχεῖ μορίῳ, }α7"- 

0 ἔθη: ροΥβ ηιοηιεγΐο. τῷ πλέονι 5ἰδ 45 ΟρΡροβϑᾶ ἕο βραχεῖ μωρίῳ, 
Δα τὰ οἰκεῖα ἴο τὶ τῶν κοινῶν. ΤῊΘ ῬΓΘΡΟΒΙ ΠΟ ἐν 18 ὅο Ὁ τη ϑπία ]ν 

τορραύθᾷ Ὀϑίογθ τῷ πλέονι. Τύ 18 ααϊίθ τᾶγο ἐπδὺ ἴῃ [Π6 βθοοπᾷ οὗ ὕνγο 
Δα  Πϑύϊοαὶ βθηΐθποθβ, {Π6 οἱηϊββδίοη οἵ {η9 Ῥγθροβίζΐοῃ. ἴβκθβ ρ]δοθ. 

Οὲ “615 Κύμη. ὃ 660. 4. παρά, ὃψ πιδαηβ οὐ, ἐμροισὰ. ΟἿ. Κ. 

δ 207. 1Π|. 8. ἃ. 60 δ͵5οὸ ΤΠ ΑΓΒ ΓΘΙΠΔΓΚΒ οἢ [Π9 80 οἵ παρά, ἴπ. 

ΟἸα5. Μι8. 1Υ. Ρ. 98. βλάψειν 1116 ΘΟΠΊΤΊΟΠ. Ὑγ88]. ------- μέλειν. ... 
προϊδεῖν, δυυέ ἐδιῖηλ8 (οἴεται τορραΐοθα) ἐλαΐ 8οηλθ ο716 6ἴ86 «οὐ ἶ ἑαζο δανὉ 
ἐο γγουΐο (ἴον πὸ ρα ]ο ροοα) ἐπ δὲ ρίασθι ἘῸν {Π6 οοπβίγποίϊομ 

οὗ μέλειν ὙΠ} [Π6 ἀαίῖνο ἀπ σοηϊῖνο, οἵ, 5. ὃ. 201. Ν. 4. ὙΠῸ σϑηΐ- 

ἰἶἰνα οὗ {Π8 {πίηρ 18 προϊδεῖν. ὥστε, 80 ἐπαξ (ἐκβατικῶς. ὅφο Ν, 

οἢ 1. θὅ. ὃ 1), ἀοποίοβ. {πΠ6 σοβϑαϊῦ οἵ {πὸ Ὁπϊηρ ᾿πϑῦ Ὀοίοσο βρόκρηῃ οἵ. 

λανϑάνειν---φϑειρόμενον, 18 ἐηϑοηϑιδίμ ὀγοιῆδ ἰο γιῖη. τὸ 

κοινὸν ἀϑρόον, {λ6 οοηιηιογν ἐπίθγ δ᾽ ἐαλόην οοἰϊοοὐἐυοῖν, οὐ ἐδ|6 σοημηοτι- 
φτροαϊέϊ, αϑ ὦ τολοῖο. 

Ε , 
απουσίιᾳ. 
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1 ΘΗΑΡΤΒΕ ΘΟΧΉΕ 

ΤΗΘ οροσγαίίομβ οὔ ἔμ ῬϑοροΟ  Π βί8 5. ὉὉ}}} θ6 τοίαγαθα [ὉΓ {π8 τγδπέ οὗ {πη8ἃ8 (ξ 1); πο 

ΡΡΓΘΠΘΠβῖοπ ποϑᾶ 6 δηίογίαϊ μα οὗἉ {Ππ τ ὁσοα ΡΥ η5' ΡΟΒίβ ΟΥ ὈΌ]] Πρ’ ἃ πανΎ,, {Π6 ΤΟΓΠΊΘΓ 

οἵ νυ ἢ ἔΠοῪ σου ]α ΠΑΤα]ν ἄο ἰπ {πὸ {ἰπ|6 οὗἩἨ ρϑϑορ (ξ8 2, 3): δπᾶᾷ θυύϑβῃὴ 1 {Πθγ βποοθθαθα 

ἴπ φομβέγιοεϊπο ἃ Τοτίτεββ ἴῃ Ατίόξ, 16 σου] ποῦ ρσθυοπέ ἔπ ΑἸΠΘμΐδη5Β ἔγομῃ τοί! ο πὶ 

ἘγΥ ταν ασὶπο {Ποἷτ οοαδβίβ ἢ 8 ἢθοῦ (8 4): [Π0 ΑἸΠΟΠἾ8Π5 ἀγ Ὀϑέξοσ Βειθα [0Γ Ἰαπα βοῦν ῖοθ 

ὉΥ ὑπδὲγ ΠπᾶΥυ8] 5111], (Π8Π ΓΘ {1Π16 Το ΠΟ Π ΔΒ [ῸΓ ΠΑΥ͂Ά] ὙΥΑΓΓΆΓΘ ὈΥ {ΠΕ Τ᾿ ΘΧ ΡΟΥΘ ΠΟΘ ἴῃ 

Ιαπᾷ δπρασθπηθηΐῖβ (ξ ὅ) ; Πδιΐ68] ΕΚ11 ΠΘΥῪ ὙὙ11] ποῖ θαβὶν δοααΐγο, βίποθ ἴῃ6 ΑἸΒοπίδη8, 

ΔἸΓΒΠΟυ ἢ ργδοιβοα ἴῃ 1ἴ ἔγοσα [Π6 {πη οὗ ὑπ Ῥϑυβίδη ὙΥΑΥ, ΔΓΘ ὈΥ͂ ΠῸ Τη6 88 ρΡογίδοϊ ἴπ ἴΐ, 

8Π4 Ποὺν ἴοο δὴ ἴὉ Ὀ6 δοααϊγοα Ὀγ ΠΑ Πτη θη, ὨἸπαοΓγοᾶ ἔτο τη πκοΐηρ ἴο 568 ὈΥ 8 Ὀ]οοΚδαϊησ 

ἤροι (ξξ 60, 7); ἃ ἔδυ οὗ [πΠ6 Ὀ]οοΚδαϊπο 5ῃ105 [ΠΥ ΤΩΔΥ ἄδγθ ἴο δποοπηΐου, γϑῦ 1 71}} θ6 μοὶ 

ἴπ αὐῦ ὈΥ͂ ἃ Ξιροσῖοῦ βθοῦ (8 8); {Π 8 ΠΘΥ ΟΘ8ῃ ΔΟα ΓΘ ΠῸ 5Κ11) ἴῃ πδαἐῖο8] ΔΗ ΓΒ ὈῪ Ρτδο- 

τίς 6, 4 Ὑν}}} τοπηδίη ἱσπογδηΐ οἵ [μ8ὺ βρθοῖθβ οὗ ὑγδῦίδγθ, ἀπ ἴο 8ὴ θα 0.8] ἄθοτϑο υυϊτποιὲ 

σΟῦΓασθ ἴῃ τοβρθοΐ ἰο 10 (ξ 9). 

1. μέγιστον δέ, ὀιιέ τολαΐ 18 σγεαΐοϑέ (οἴ. Κοη. ΑΠπΔ40. 11. δ. 8 7), 15 ἴπ 

ΔΡΡοβίτἴοη υυἹὉ ἢ {Π6 Ρτοροβίτἴοη νυ] γ ΒΙΘῊ ἰὖ ῖ5 οΘοππροίρα (οἵ. Μ|. ὃ 459, 

ὅ. Ρ. 1710). [ῃ βίο οᾶ565 [Π9 ΔΓ[1016 15 ΓΆΓΟΙν οὐρα. ΟΝ 1618 5 Καμη. 

ὃ ὅ80. Οὗ. 2. κωλύσονται Πι835 ἃ μᾶβδῖνο 5 σηϊποαίΐοη. ΟΥ̓. ϑόρῃ. 
α΄: νοΥῦΒ5, Ρ. 857; Κ. ὃ 261. Β.1. σχολῇ --Ξ βραδέως. ὅοο]. Ῥεοῖ- 

ΠΔΡΒ {Π6 5 σηϊποδίϊοη σϑῦ6 Υ μΊοἢ Ῥογίαβ σῖνϑϑ υσου]α βαϊῦ ἐπ 6 Ῥαββαρθ 

Ῥοίξου, 85 {Π6 58η56 σίνϑῃ ἰὖ Ὀγ Π6 8ὅ0}0]. νγοπ]α σϑαπῖτ ἰο Ὀ6 [Ὁ] 

ὉΥ πούμϊηρς Ὀαΐ πορίζονται. ἩδδΟΚ ᾿πίογργοίβ σχολῇ, ὅπ οὐΐο, νυ] 18 
πιηϑα 8. 016 το [Π6 οοπίθχί, βῖποθ 1Ὁ 15 ΠῸ ΔΡριπηθηῦ ἀραϊηβὺ ἃ ΠΡ6ΓᾺ] πᾶ - 

ΘΠ ΘΟΡῺ] οοηίν! αὔϊοη οὗἩ ΓπΠα5. 0 ΟΑΓΓΎῪ Οἡ ἃ ΡΟΡ]Δ1 τγαν, {πῶ [ΠΟῪ 

816 ἔπ ΠΙΒΗ6α 5] ον Δ Π4 το] ποίη] Υ ἴῃ {ἰπη6 οἵ ρθδ8οθ. αὐτὰ πορι- 

ζόμενοι. ““8ς1]. ἀπὸ τῆς ὑπαρχούσης τε ἑκάστοις οὐσίας (περ 5αηΐ αἱ 

βίαιοι ἐσφοραί, 1. 141. ὃ ὅ), καὶ ἀπὸ τῶν ἐν Δελφοῖς καὶ ᾿Ολυμπίᾳ χρη- 

μάτων, 1. 121. ὃ 8.) Ῥορρο. τοῦ... ««μενετοί, 707 ἐλ ορρογ ἐιιγυἐΐο8 

(. 6. {π τσῃῦ ροϊηΐβ οἵ {{ππ6) ογ΄ τραν' τοὐἱΐ τοί τραΐέ, ἴ. 6. ἴῃ σγὰν ἐμῖπηρ5 
τηπβῦ Ὀ6 ἄοπθ ἴῃ {Π|6 ὙΘΡῪ ὨΪοΚ οὗ {{π|6, οὐ 1Π6 ΤᾺ γοΓΔὉ]8 ορρογίπη Υ 
Ὑ711] 5110 δυσἂ. δηα Ὀ6 Ἰοβῦ Ὁ θυϑθύ. ΟἿ. Χϑη. Ογγ. Υ1Π. ὅ. ὃ τ. 

2. ἡ ἐπιτείχισις (50. ἐστί). ΟΟτηράγο {Π6 [μγοαῦ οὗ {π6 ΟοΥ π μΐδηβ, 

Τ 198. .551} φοβηξῆναι 5 ἴο Ὀ6 (Κθη ῥϑββίνοιυ. ΟἿ. ΜῈ, ὃ ὅ8δ. 
ὁ. Οὐ. 

8. πόλιν ἀντίπαλον. ΤῊΘ [Ὀ]]ονϊηρ ποΐθ οἵ Αὐποϊᾶ (υυϊασοᾶ ὉΥ 
ΒΙΟοοΙηΕ.) ΓᾺ]Π]ν 1] πβύγαΐθβ [Π6 π86 οὐ [8158 ἔθσπὶ ἴῃ οοπηθούϊομ ὙΠ ἡ ἐπι- 

τείχισις. ““ΟἿΓ ΔαΐΠΟΙ 18 ΘΓ αἰβεϊ σι βηΐπηρ Ὀούσγθοη ὕνγο αἰ θγοης 
Τη06488 οὗὨ ον γἱηρ (ἐπιτείχισις)---ἰΠ!6 ομ6 ὈΥ ἔοαπαἸηρ' ἃ ΟἷΌΥ (80 ἐποι- 
κίζειν, ὙΠ|. 27) ἴπ [86 ποὶβῃ θουποοᾶ οὔ Αἴπθπβ, βύγοηρ Θπουρ ἰο ὃΘ 

ἃ. ΟΠ ΘΟΙς ΠΡΟΠ ΠΟΡ ΡΟΥΘ (πόλιν ἀντίπαλον, ἃ ΟἾΌΥ 68] ἴπ ρονγοῦ ἕο 

Δποίμογ, Οἷ, ΠΙ1. 9})---ἴῃθ οἴπϑι' ὈῪ ογθοίίηρ ἔογίβ ἴπ Αὐιῖοα, 85 βίτομρ- 
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ΠΟ] 5. 0. ῥ᾽ απἄουϊπσ Ῥαγ ϊο5 ἴο ἰβθὰθ ΤΟΥ ΡΟ τ ἃ Πα ΔΙΆΤΤΩ ΟἹ ταν αρθ 
{Π6 οουηίτγ. ΟΥ̓́ [86 [ΟγΊΠοΥ βου οἵ ἐπιτείχισις, ᾿Ἰπϑύδπο65 ἃΓ6 Του πα ἰπ 

ἐπ οὔβο οὔ Μίοραγα, Ἰουππᾶρα ὈΥ ὑπ Τουϊϑη8β. ἃ5 ἃ ομθοΚ οα {π6 ΑἰΠ6- 

πΐδηβ, δη οἵ Πυθα ἴῃ ΤΥδοβηἶα ὈαΪ]0 ἴο οὐτ Ὁ {Ππ6 ὙΠΟΒβΑ ΟΠ Π8 

(οἵ. ΠΙ. 92; Υ. 81); οὗ {π6 Ἰαϊύοι, Τόθοθῖθα ΤΌστη8. δ Θχϑιηρ]6.) Ατ- 
ΠΟΪα αἶβὸ τϑηλαυ κ8 ὑπαῦ πόλιν ἀντίπαλον 15 {ῃ6 Δοοιδαίγθ δου παρα- 
σκευάσασϑαι, ἴῃ ΘΟΠΒΟΡπΟΙΙΟη Ὀοὶπρ' τὴν μὲν γὰρ (ἐπιτείχισιν) χαλεπὸν 

καὶ ἐν εἰρήνῃ παρασκευάσασϑαι. ἦπου δή, εογζαϊγῖψ, ἐγπαφεα, ηνιοῆ, 

ἡπογ. Μί. ὲ 6004. ἐκείνοις ἰ5 [88 ἀαΐ. ἐποοηυνηιοαέ. ἀντεπιτετει- 

χισμένων, “ οοσιιρψίης σγοιηα, τοὐέλ, 707 18 ἔνι γούνιγ)7..) ΤΑλαα6}] Δηα ϑοοίί. 

ΤῊΘ Ρογῖ, ρ885. "85 που ἃ τηϊα]6 βἰσῃϊβοδίύίοη. ΟἿ, Μύ. ὃ 498. ἃ. 

4, φρούριον δ᾽. ὅ6.6. ΑΥΠΟΙΑ 5 ποΐθ οῃ πόλιν ἀντίπαλον. γῆς 
Ἰτηϊ8. μέρος. καταδρομαῖς καὶ αὐτομολίαις, ὃψ ἐπγοααδ8 (ταϑᾶο ἔγοτα 

1μ6 ἴον απὰ ὃψ αοϑογέϊογιϑ, '. 6. Υ {ὈΓΠΙΒΗΪησ ἃ τοίαρθ ἴον ἔαρὶοῖνθ 

ΒΙαγο5 8η4 ἀοβουίοιβ. ΤῊΪβ νγὰβ {ΠῚ Υ νου ὶῆθα ἴῃ {Π6’ οα86 οἵ Τ)Θοο]θᾶ. 

οὐ μέντοι ἱκανόν γε κ- τι λ. ΒΙΟΟΙΗ , τη} 65 ἐπιτειχίζειν [Π6. 5ιὉ- 

θοῦ οἵ ἔσται, ὈΥ τοιπονίηρ ὑπ6 Ὁ] ίηρ τε (συ Βῖοἢς 6 ὉΠ] ΠΚ8. ννὰ8 

πύου ΡΟ αἴθα ὈΥ φαϊΐουβ, ὑΥῸ τγιβϑῃθα ἴο τὰ ῖκθ ἴΠ6 βοηΐθπορ δέηιθηιὐγ18). 

δηα Ὀγ ῥγοῆχίηρ τὸ ἴο {πΠ6 ᾿πῆηϊτῖγθ. Βαῦ Ὁ 15 θούζοι. ἴο τη κθ ἐπιτει- 

χίζειν ἀθρθπα οπ κωλύειν, ΔΠ 0 ΒΌΡΡΙΥ φρούριον ἃ8. ἴΠ6 Βαθ]θοῦ οὗ 

ἔσται, τιοξιρὶἐἠϑέαπαϊης ἐμαΐ ΚΟΥ γ688 τοι ποῦ δ6 8ιιΠ]οϊοτιέ ἐο ἤδερ τι8 
ὕγοην βαϊϊγηρ ἴο ἐπιδῖ)" ἑογγίζογῃ απ ογ δοίη 7ογ 8 ἐλό᾽6. 1 866 {πΠδὺ 

ΒΙοοπιῖ, ἴῃ ἰδ Ἰαϑῦ φαϊθοη ὑπ ηβ]αίθβ {πΠ6 Ῥαββϑᾶρθ, δἃ5. Ἐποῦρ Π6 μαδᾶ 

δῖνθη ὍΡ ΠΪ5 ῬΓΘνΙΟΙ5 οὐ (Ἰοἴβτη. πλεύσαντας ὈΘΙΟΠΡ5 ἰο κωλύειν ἃ5 [Π:6 

ῬδυοἾΡ]Θ οὗ {Π6 πηθϑηϑ (866 Ν. οῃ 1. 9. ὃ 1). : 

ὃ. πλέον... . ἐμπειρίας. ΤῊΘ ογᾶρυ ἰδ: πλέον γὰρ ἐμπειρίας τοῦ κατὰ 
γῆν ἡμεῖς ἔχομεν ἐκ τοῦ ναυτικοῦ, 106 ἤωῦθ 7 "οηλ οὐ" γπιωθαΐ βογυΐδ6 Ἠ1ΟΥΘ 

δκὶ ἐπ ἰαπι- ρα» γα} 6. 'ΤῊΪΒ. βοηΐοποθ ἢ]πβίγαίοβ {π6 ΔΌΙγ οἵ {Π0 

ΑΥὐΠοηΐδη5 ἴο οχθοῦίο {πὸ δοῦ οἵ τϑίδ)!αιϊοη ᾿πϑῦ Βροῖκοη οἵ, ἃπἃ ἤθποθ 

15 ἱπίγοαποθα ὈΥ γὰρ (ἐἰιιϑ ἐγ" αγι 18). ἐκεῖνοι, 50. ἔχουσιν. 

0. τὸ---γενέσϑαι 15 ἴΠ6 50] οὐ οἵ προσγενήσεται. ΤἼῊΘ 5] θοὐ οἵ [Π9 

᾿πῆηϊῖνο 18 ἐκείνους πΠαοΡβ οοα του σῖπρ ἰοὸ [Π6 ῬΘΙΟΡΟΠΠ βίδηβ, ὙΥ ἢ 

ὙΠΙΟἢ ἐπιστήμονας ἈΡΊΘΘΒ, 

Ἴ. μελετῶντες αὐτό, τοῦο ἤαυο ὅδοη, ἦπι ἐπ|6 ργαοίΐοο 97 ἐξ. ἘῸν ἐπ 
{γδηβαὐϊοη οὗ {πΠ6 ῬυθοΙρ]ο Ὀγ {πὸ τ ϊαύϊνο ἀηα νοῦ, 506 Ν' οἡ 1. 8. 

δ 1. ἐξείργασϑέ πω, λατλο ποΐ (οὐδὲ) ὑγοισῆξ ἐξ μοὶ ἰο ρον» γδοΐξίογι. 

πῶς δή, λοῖο ἐδόη. ϑαλάσσιοι. ὅθ6 Ν. οπ 1. 7. ὃ 1. 

προσέτι... .ἐασόμενοι, ἔπ, αὐαϊέϊοτ, ποΐ δοίης 8) γοα ἕο ργαοΐῖδε ἀπ 
1Ππ|8 δοσυῖθ 5111. ΤΊ ΟΟΥ 185 βαϊα (1. 121. ὃ 4): μελετήσομεν..... 

τὰ ναυτικά. ΟἿ α͵50 1. 80. ὃ 4, ΠΘγΘ Ασομ] ἀδιλι8 βαᾶυ5: εἰ δὲ μελετή- 
δρῷεν τοίου 5 [0 ἄνδρες ἃ5 1[8 Βα δ] θοῦ, 

8, ὀλίγας, 80. ναῦς ἴτοΙη ναυσὶν ἐφορμεῖσϑαι βποΐηρ ὈΘΌΓΟ. 

σομεν. -. -ἐνέσται. 
κἂν 
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ον ὐϑρασύνοντες, ἐθεν ηυϊρέ ρογἼαρ8 αανογίιγθ αη ἐηραφοηιοηέ, ἐαζῖης 
ὁοιασα ἔπ ἐδιοῖν ἐφηοναηοθ 7 Ῥοηι {Πιεῖν} γιοῦ ; ἸἰΓΘ 411γ, δηιδοϊ δγυΐγισ 

ἐλεεῖν ἐγηοναηεθ ὃψ τυιηιδοῦ. ΤῊΪ8. 15 Θχοθθαϊηρὶν ὈΘϑα  ] 85. "7611 85 

ΤΟΓΟΙΌ]6. πολλαῖς 5118. εἱργόμενοι (80. τῆς θαλάσσης), 7 λον 
Ω76 βἠμεξ τρ 7ροηι ἐλ 8θα. ἐν τῷ μὴ μελετῶντι, ὃψ ἐλεῖγ" τρατΐ 4 

φγαοέζοο; Ἰἰζθυα!ν, ἦτ ἐλοῖν πο ργαοίξίδῖη. ὅδ Ν. οῃ τὸ δεδιός, 1. 

86. 8 1. δηα οῃ τὸ πιστόν, 1. 608. ὃ 1. δι αὐτό, 1. 6. {π6}} υυδηῦ οἵ 
5Κ}}} τϑβαϊτηρ τότ {Π 6] ννδῃῦ οἵ ργδοίϊοο. 

9. ὥσπερ καὶ ἄλλο τι, αϑ ηυμαῖ, α8 απ οὐδοῦ ἐϊυΐπφ. ΟἿ. ΜῈ. 8. 117. 6." 

καὶ οὐκ... -μελετᾶσϑαι, απα ἄοο8 ποὲ αὐηυνϊέ 9 δεῖηῳ ργαοίἑβοα 

οὐοαϑβιοπαζ (ὅταν τύχῃ) α8 ὦ διιδογαϊηαΐε αὐ'αϊγ, “αϑ8 ὦ ὃψε-)οῦ.) ῬΙοκ- 
ουΐησ. ὙΠ ὅταν τύχῃ ΒΌΡΡΙΥ ἴτοτη {Π6 οοπίοχὺ μελετώμενον ΟΥ μελε- 

τᾶσϑαι. γίγνεσθαι ἀΘΡ6Π 45 οἢ ἐνδέχεται (1ῃ {Π15 Ρ]δοθ --- δεῖ), ἀμ 

Π85 [Ὸ1 105 Βι ]θ οὔ πάρεργον. 

ΟἿ ΑΡ ΤΕ ΟΧ ΉΗΙΣ 

17 186 ῬοΙοΡΟμ ϑῖδη8 5ΠΟΌ]ἃ 561Ζ6 Οὴ ἴΠ6 ἸγθββαΓῈ8 δἱ ΠοΙΡΗΐ, δπα Ὀν ουἱοι αϊ πε δἰξθτηρὲ 

ἴο ἄγϑὺν {Π6 ΤΟΓΟῖστι ΒΘατη6η ἔγοιη [6 ΑΥΠΘΗΐΔη βουυΐοο, 1 νγοπ]ᾶ Ὁ {γι 1688, βίη 66. ΑἸΉ6Π8 

85 οἵ ΒΟΥΒΟῚ ἢ ΤΠΟΓΘ ΠΑΥ8] ΟΠΟΘΙΒ Δπα ΒΘϑτηθη [Π8Π 811 {π6 τεϑί οἵ ἀσϑθοθ ρῃΐ ἰοσϑί μεσ 

(8 ΤῊ; ΠΟΥ γου]Ἱα Βθϑ πο 6 ἱπαπορᾶ ὉΥ ΠΙΡΠΘΥ ὙγΑΘ 65 [ῸΓ ἃ Βῃοσί Ῥϑυὶοᾶ, ἴο Βθῖῦῖνθ οἢ 8 

8᾽46 ὑγῆοτο ἴΠῸν τητιβὺ ἱπΟῸΓ (6 στραΐθδί Ρ6.] (8 2); {Ππ8 10 ΒΡ ΘΑΙΒ {πᾶ {πΠ6 Αἰ ΠμΘηἶ8η8 

ἈΓΘ ἴγθο ἤγομῃ {Π6 ἀἰβαα ναπίασοβ οἵ [Π6 ῬϑΙΟΡΟ ΘΒ, 18, Πα ΡΟβ56855 ϑανδηίαροβ ΤᾺ 8 ΌΟγΘ 

{μϑτ (8 8): δὴ ἱπναβίοπ οἵ {Π6 Ῥϑίοροπηθβίδη ἰθυ του (το) οὐ] Ὅ6 τηϑᾶθ ὈΥῪ 568) 

σοῦ Ὀ6 ΓᾺΓ ΤΠΟΙΘ αἰβαβίσουβ τὸ {Π6 ῬΘΙΟΡΟΠΠΟβίβη8, {Π8Πη 85 ἱσττιρίϊοη πο Αἰίοα νγοῦ]α 

Ῥὸ ἴο ἴη6 ΑΥΠΘΠΐ8η8, ὉΓ ῬΘΙΟΡΟΠΠΘΒῈ8 οΟμΠβ 68 {116 ὙγΠΟ]6 οὗ [ΠΘῚΓ Τθυυ ΓΟΤΎ, Ὑγμ1]16 ἐῃ6 

ΑἸ ηΐδη5. ΠδγΘ ΤΠ ΠΟ} ἰΘυΤΊ ΟΥΎ ὈΘβῖ 468. ΑἰΠ6Πη8 (8 4); {πουθίοσθ 88 {που ρ ἢ ἰΠ6Υ Γ Γ8 

Βα πᾶουβ, [μ6 ΑἸ ΘΠ 8Π8 ΒΠΟα]α Ὀ6 ΤΟΡΆΓΑ]655 οὗ {πο Γ ΘΟ ΙΓΥ -ΡΟΒΒΘββίοη8, 8πΠ ἃ ΠδΖαγαϊησ 

ΠῸ δηρασθιηθηΐῦ ὈΥ ἰδπᾶ, Ὀ6 ᾿πίθης ΟὨ]Υ Οἡ ΤΟτΕγἴησ {πο ἱσ Οἱ ἐγ δη ἃ τηδ ηἰβὶ ππρ' [ΠΣ ΠΥ 8] 

ΒΙΡΙΘΙΏΘΟΥ (8 ὅ). 

1. κινήσαντες... - «χρημάτων, παυΐηᾳ γτοηιουοά, (Ἰύοτα]]ν, λαυΐηῳ πιουθᾶ, 

πιεαα]εα τοὐε ἢ) ἐΐι6 ἐγοαϑι 68 αὐ Οἰψηιρία απὰ 1)οἰρμδ. ὙΠῸ σϑηϊνο 15 

ΘΙ] ογθα οἡ δοοουπῦ οὗ {π0 ραγύϊεινο ἔογοθ οὗ {Π6 νυ. μισθῷ 
μείζονι. ῬοΙΐοΙ65 ΠΘΓΘ ΤΘΡ]165 το τ ]ιαῦ {π6 ΟΟΥἸ ἐδ π8 βαϊα, 1. 121. ὃ 8. 

τοὺς ξένους τοῖο᾽5 ἴο {Π6 Τηθ ΘΠ 165 ἀγϑυγη ΤΓΌΤη Οὐ ΠΟΙ ΘΟ ΓΙ68, 

Δα ἃτ6 ἴο Ὅ6 αἰβε στ βηρα ΠΡΌτα {Π6 μέτοικοι (7 681 ὁγ} αἰϊθη.8), {Ποὶν 

Βουυῖοθ Ὀθὶπρ Πἰτηϊ θα τη βῦυ ἴοὸ {πΠ6 ἢρού, ΔΙ ΠΟῸ ἢ ΠΘΥ ὙγῸ ΓΘ βοιηθ- 

{ἰπι65 Θιηρ] οΥθα 85 σΆΓΤΊΒΟη. ΒΟ] αΙ6ΓΒ Δ Π ἴῃ οαμραῖσηβ. ΟἿ, ΒΟΘΟΚΠ 5 
ῬυΡ. Ἑοοη. Ατῇ. Ρ. 3601. μὴ... «ἦν, ἐγ το6 οιϑεοῖυεβ απα ἐλ6 γοβιαθτηέ 

7ονοίσηπογβ μαυΐπῳ ὀηιϑαν οα, ἐρὸῦ6 πού α πιαΐολ, 707 ἐλθηι, ἐΐ «δοιαὶ δ6 ὦ 

ἐδμίηρ ἰο δ6 7εαγεά. Ἐν {πὸ σοπβίνποίίοη οὗ ὄντων, 5086 Ν. οη 1. 71. ὃ 6. 
τόδε τοῖϑτβ ἰο δῦ πα8 7πϑῦ θΘΘὴ βαῖα αθουῦῦ Ὀοίηρ ἃ τηϑίοῃ ἔοῦ 

ΟΡ 



480 ΝΟΤΕΒ. [Βοοκ 1]. 

[μ6 ῬΘΙοροπ ἢ β᾽8Π8. ὅπερ 15 ἴπ ΔΡοβι τοι τυ {Π6 βοηίθμοθ κυ- 

βερνήτας... . «Ἑλλὰς ΥΒΊ0 ἢ. ΤΌ] ΟΥγ5, ἐστὶ Ὀοῖπρ ἀπαογβίοοῦ. ἄλλην 
1β Π6Γ6 ΘΠ] οΥ α ἃ8 ἴπ παῖδας καὶ γυναῖκας, καὶ τὴν ἄλλην κατασκείην, 11. 

14. 1. Τηΐβ π86 οὗἩ ἄλλην 15 ἸΠΘΙΟΙΥ αἰβυϊποίνθ. Οἷ. Χϑη. Απδῦ. 1. 

δ. ὃ δ; ὙἿΙΙ. 8. ὃ 48; Οαγ88. 0. 84. ὑπηρεσίαν (αὐϑίγδοῦ [ῸΓ [Π9 

Θοποιοίθ) 1 πϑοα οο]]θούϊ γον, δηα ὑπογοίονθ (8 Κ68 πλείους ἃπα ἀμείνους 

ἴῃ {πΠ6 ρΙυτα]. ΟἿ, ΜΈ. 8 484. 2; 5. ὃ 167. 8. 
ῷ. καὶ ἐπὶ τῷ κινδύνῳ κ. τ. Δ. οοῃδεϊθαϊοθ [Π6 Βθοοπα τϑΆβοη, ὙΠ 

{Π6 αὐϊοιηρύ οἵ ὑμ9 ῬΘΙοροπηθβίδηβ [0 ἀγα αυσὺ {Π6 Αἰ Θπΐδη τπογοθ- 

ΠϑΡΘ5 σγοῦα ρσόνο ΔοΥΪνθ. ἐπὶ 15. ΠΟΙῸ πβρᾶ τελικῶς (566. Ν. οἡ 1. 

θὅ. ὃ 1), 20» ἐλ βαΐὸ Γ᾽ ἀαη67., δια ῬοΙοηρΒ ἴο δέξαιτο---τήν τε αὑτοῦ 

φεύγειν. Οὗ Κ. ὃ 296. 11. 8.. .. ὙὴΘ τϑηδουῖηρ ογν ἀοοοιιγυΐ ἢ ἀαρσον, 
ὙγΟΌ]α ΤηᾶΚο μετὰ... ἐλπίδος ἃ ΠΙ6661655 ΤΘρου 10 η. τήν τε αὑτοῦ 
φεύγειν. Τῇ 5610]. ΒΌΡΡ]168 κατοικίαν, ὙΥ ΒΟἢ ΒΙοοΙηῇ, Ῥγοποῦσηθο5. ἴὸ 

Ὅ6 ΒΆΓΒ}, δη 8 ππαρυβίδπβ γῆν, ποῦ πῃ {Π6 56η86 οὗὨ δσομην, Ὀτπὺ οἵ {Π6 

ἘΤΘΠΟἢ 86201 (ΕΠΡῚ. 80}οτ)γ., ἐθη}}ο7᾽ 7} γ681167.66). καὶ ΤΟΒΡΟΠΩΒ 

ἴο τε, ἃπα 15 βίγθηριποπηθα Ὀγ ἅμα. ἡμερῶν ἀρροη 8 οἢ μισϑοῦ, 
8η4 δόσεως (α σίυΐζη) 18 σον θα ὈΥ ἕνεκα. ΤῊϊ8 βιοοθββίοη οἵ ρϑηϊ- 

ἰἰγθ8 18 σϑῦμοῦ ἀπαϑι8] ἴῃ ΤΠΗΠοΥαΙ 468. ἐκείνοις Τοίουβ ἴο {Π0 

ῬΘΙΟΡΟΠΠΘβἰ8Π8. 4 

8. τοιαῦτα καὶ παραπλήσια. 86 Ν. οη 1. 140. ὃ 1. τὰ δὲ ἡμέτερα 
(ϑο. δοκεῖ)... -«ἀπηλλάχϑαι, διιέ οἵ" αὐαΐγ8 δοθὴν ἰο ὅδ 7γ66 7γοην ἐδ 
αἰϑααυαπέασοβ (Β5. ὃ 197. 2), τοὐέ, «οὐϊοῖ, 1 ἄαυο οἠαγφοά ἐάν. ὧνπερ 
ἐκείνοις ἐμεμψάμην. Δ ΟΓΌΒ5 οὗ Ὀ]διηΐηρ' 816 ΤΟ] ονσϑα ὈΥ {π6 δοουδαύνθ 

οὔ {πΠ6 {πΐπρ' ἴῃ ΒΟ ἢ [16 τοργοοῦ οομβίβίβ, δηα 0Π6 ἀαίϊνο οἵ {Πῃ6 Ῥϑύβοπ 
Ὅ7Π0 15 Ὀ]διηθᾶ. ὧνπερ 15 που οίουο ραῦ ἴθ {Π6 σϑηϊξῖνο Ὁ αὐγδοίϊοῃ 

τυ 105 δηἰοορᾶθηῦ τοῦτων. ΟἿ, Κὶ ὃ 284. 8 (0); Μι. ὃ 884. 8. ϑοπηθ 

ΤῊΔΥ ΡΓΘΐΟ ἴο τοραυὰ ὧνπερ ἃ8 ἴΠ6 σοηϊνο ἀθηοίϊηρσ {π6 οαπβθ οὗ 
Ια (Δἴ. ὃ 808. δ), πᾷ {π6ῃ ὕποῦο Ὑν1}} ὍΘ. πὸ Οὐοαβίοη οἵ οοπβίγποῦ- 

ἴηρ ἰὉ ἃ5 {9 ρσϑῃϊνο ὈΥ αὐϊγαοίΐοη. Τὴ6 ογαίοι": μανὶηρ αἰβοιιββοα {Π6 

οοπαϊίοη οἵ ὑπ6 Ῥο]οροηπμοβίδηβ ἴῃ το αΐοη ἴὸ {πὸ ΔΡΡΙΟΔΟΠΪΠρ᾽ Ὑγ 1, 

ΠΟῪ ῬγΟΟΘΘαΒ ἴο βοῦ ΤΌ, ὈΥ υνὰν οὗ οοπύγαβύ, {Π6 ΒΌΡΘυ οι δαναηΐαροβ 

οὗ 71η6 ΑΥὐποπίδηβ, υμῖο. 6. ῬΙΟΡοβοα ἰὸ ἄο, 1. 141. 8 2. ἄλλα 

ταἀναηΐαρθδ. οὐκ ἀπὸ τοῦ ἴσου, “ποῦν ὁ Θῴιο (ϑοα Ἰοηρο τηϑρ ]5).} 
ῬΟΡΡο. ; 

4. ἐπὶ τὴν ἐκείνων, 850. χώραν. ἐκ τοῦ ὁμοίου, ἐδ ϑαηλ ἐῖη 
(ΞΞ θα υλ}]ν αἰδβαβίνουβ), 15. ἃ Ῥγθαϊοαίθ ἃ α]θουῦ νο-ρΡσαβθ ἴῃ ἀρτθοπιθηῦ 

ἢ Πελοποννήσου. . - . ἅπασαν, {πὸ Βιιθ᾽οοῦ οὗ ἔσται. ΟἿ, ΜΕ, ὃ ὅτ4. Ρ. 

998, ἄλλην του ουΥ. ἀμαχί, τοὐξμοιι γὴρ]ζη τες Ὁ μ]θθ5. δ0- 
ααϊτοᾶ ὈΥ ἃγτηβ. ΤῊΪβ γον 15 συ θη ἀμαχεὶ ἴῃ ἃ}1 {Π|0 οαἸ Οη5 Ὀθίονο 

τὴ Θχοθρύ ΠΙΠαοΡ ΓΒ. ἡμῖν... «πολλή. ΑὙΟΙ  ἀΔΠητ5 ΤΘἴδυβ ὅο {}}18. 

1.81. ὃ 2. κατ᾽ ἤπειρον, ἱ. 6. ἴη ΤὭγδΟοΘ ἃηᾷ Ιοπἶδ. δέ, 70 ̓.. 
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δ. σκέψασϑε δέ. “Α [Ὀτγηηυ]α τοαποβθηρ' αὐξθη οη --ς οοηϑα67 (υγη δύ 
Ι 540). ΒΙοοτιηξ, ἀληπτότεροι, π1076 ἐπιργοσηαῦῖθ {ΠΔη νγθ. ἄλη- 
πτος, πιο ἴο ὃ6 σατισῆξ οὐ ἰαϊά ποία φγ. ὅτι ἐγγύτατα τούτου διανοη- 

ϑέντας, 7Ο0γΉν 77 Ο17) ρίαγι8 α8 7.7, α8 ροϑϑδίδίθ ἦγ, γε ογθηοθ ἐο ἐλ8 (1. 6. 
το {168 5ίαϊβ οἵ ᾿ἰβ]8η 1615); “ὁπέογ ἑαϊγυζη, υἱδῖῦ8 απ ζδοἰγι.8 αϑ τι δα} α8 

»οϑδίδίο ἐο ἐδ βέαΐο 97) αοζιιαϊ ἐδίαπα!678.) ΑὙΤΟΙΑ. οἰκίας τόδ᾽ 5 ἴο 
ὙἾΠ]ὰ5. ἃ Πα ΘΟΌΠΙΓΥ ΤΟΒΙ ἄθῃοθβ, 85. 15 ουἹαθηῦ {ΠτΌτ {Π6 ποχῦ βθηΐθῃοθ, 

ὙΠ Οἢ 15. Ῥαγθη Πθ (10 8]. αὐτῶν, 1. 86. τῆς γῆς καὶ τῶν οἰκιῶν. 

πολλῷ πλείοσι. ΤὴΘ ῬΘΙΟροπηθβίδηβ θοδβίθα οὗ [πϑῖν πατηθυὶο8] βαρο- 

του γ, ἃ πα ἴο {815 Ασομ ἀδτηιβ Δ]Ππᾶρα, 1. 81. ὃ 1. μὴ ὈθΙοπρΒ ἴῃ 
ΒΘη56 [0 ὀργισϑέντας 88 Ὑ76]] 8 ἴο διαμάχεσϑαι (3886 Ν, οη 1. 12. ὃ 1), 4πα 
{πογθίογθ ῬΟΡΡΟ Γθθαγκβ, ὑπαῦ 1Ὁ ῬΓΟΡΘΟΙΥ ΒΒ υ] ἃ μᾶνθ Ῥθθὰ ρ]δοθᾶ 

ἱπητη αἸδίο! υ αἴοι καί. κρατήσαντες, 17 τ06 δἠοιιία ὃ6 υἱοξογ οι. 3366 
Ν. οἡ 1. 71. 86. Τῇηο ρϑυίϊοῖρ!θ 80. οἴῃ οοηῃΐαϊ πῃ {π6 ῥγούαβιβ, ὑπ8ῦ 

Θχοθρῦ ἵπ βῃθοῖδὶ οᾶβθθ ΠῸ 8] βίοπ ἴῃ {Π|688 ποίθϑ πΠθθα ὈΘ τηδ69 0 16. 

οὐκ ἐλάσσοσι, πού ΤΠ 710 ἴο ΟΡ ΟΠ. τὰ... -προσαπόλλυ- 

ται, ἐδ6 αἱὰ αογλυοα, 7 οηυ οὐ" αἰζ68, ἦγ τολϊοδ, οὐ" δἐγεηίδ, σογιδίδίβ, 8 
(ΞΞ μ111 6) ἰοϑέ αἶϑο; οΥ, ὁ: αὐΐε8 (τὰ τῶν ξυμμάχων), τολδηοθ. 106 

αογῖοο οἱ" ϑέγοηίη, εοὐϊἰ αὐ ἐἢ.6 ϑαηιθ ἐΐηι6 (προσ--) ὃ6 ἰοδέ ἐο “8, 1. 6. »ν1}} 

ἀοβουῦ π8. ΟὐΙηραγο δῦ 15 Βα] α ὈΥ ὑπ ΟΟΥΙ ὑΠ]18Π5, 1. 122. 81. ΤῊ 

ΒΠΟΥΒ ΠΟῪ 1{{{16 ἀοροπᾶθποθ ῬΘΥ 0165 Ρ]δοθα πΡῸπ [πο αἰϊδομπηθηῦ οὗ 

ἴπ6 4111ὁ05 ἴο ἴπη6 ΑἰΠθηΐδη οαπβθ. Τὴ ἀοΐδοίίοι. α]α ποὺ ΔΚ Ρ]866, 
Βουνθυ οι", {11 αὐου. ἐπ αἰβαβίσοιιβ 51 ΟΠ] η Θχρθαϊῖοη, ΔΙ ΠοῸρΡἢ ῥσονῖ- 

ΟἸΒΙΥ {πΠ6 ΑἰΠοΠΐδηβ5 μδα θθθη ἀοίθαϊθα ἴῃ ἃ ἸΔη4 οηρδροιηθηῦ αὖ 1)6- 

Ἰατα (ΤΥ. 90). ----- ἡσυχάσουσι Υοΐογ5. ἴο {6 4}11605 δῃηα ποῦ ἴο {Π6 
ΤΔοΘαξο πο ἶδη5 85 {Π6 5080]. {8 105. μὴ - - « «ὄντων, τἰγιῖ688 106 αΥ̓Θ 
αὐίο. στρατεύειν ἀθρΡ6Π45 Οἢ ἱκανῶν. οἰκιῶν. ὃ. ὃ 194. 1. 

τῶν σωμάτων, 707 ἐ:6 }67 807,8, ΟΡ ΟΒΟΑ͂ ἰο οἰκιῶν, Πα ΒΕΡΟΙΙΟΙ ἴῃ γα]πθ, 

8.5 ὈδΙηρ' [ῃ6 ῬΟΞΘΘΘΒΟΙΒ Οὗ ὕπθβθ Ποῦβθβ ἃ πᾷ ν]]]85. αὐτοὺς... . δηῶ- 

σαι, «1 τοοτιϊα ἐαλιογέ ψοῖν ψοτιγϑεῖθοβ ἐο σὸ 7γογέἠ, ἀπά ἰαψ ἐλιθηυ τοαϑί6. 

ΟΗΑΡΤΕΝ ΟΧΤῚΨ. 

ΟΥΠοσ Ἐπ 58 τηϊρινξ θ6 τπθη τ οπθα Ὑν ἢ ]Ο ἢ ῬΓΟΠ ἶβο ἃ ΒΟ 6551] ἐθγτη πδίϊοη οὗ {116 τνᾶγ (8 1): 

186 αἀἰδοιββίοη οὗ ὑν Βἰοὰ ὑπ ΐ πρδ 18 ῬΓΟΤη 56 δῇ δηΐου {ἰπ|6. 'ΤῺΘ ΟΥ̓ΑΙΟΥ ἔμ 6η ἀϊοίαίθβ 8Π 

ΘΔΏΒΥΓΘΙ ἴο {Π6 ΤιΔοθςοιποπΐ8η5 (8 2): ὙΠΪΟΝ ΔΠΒΥΤΟΙ Π6 ἄθθμηβ ἴπδύ δηα ἱπ δοοογάβησθ 

αῖ (6 αἰρστὶζν οὗ [Π6 βίαϊο (8 3), ἀπα αἶβὸ νγοσίῃν οἵ {Π6 11 δηοοϑίοσβ, τ ΠῸ ΥἸἢ ΤΏΓ 1655 

ΤΟΒΟΌΓΟΘΒ τοϑἰ βία ἴΠ6 Μοαϊβη ἰηνδβίοη, δηα δἄνδηοοᾶ {Π6 ῥγοβροσίυ οὐὗἉ {πο βίδίθ (8 4); 

ἴμ8 {πον οὐρῶῦ ἴο τϑϑίϑί {πΠ6 δπουοϑοτηθηΐβ. οὗἨ {ΠΟΪΓ ΘΠΘΙηΪ68, πα Π8ηα ἄονγῃ {Π6ῚΓ 

Ῥοββββδίοῃβϑ τπηἰπηραὶ γα ἴο Ροβίοσ υ (8 ὅ). 

1. πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα. ΤΠΘ 500]. βᾶγ 5 ἐπαῦ Ῥϑυῖο]θ5 ἰηἐβ ΠΘΓ6 δὖ 

{86 δΔοααϊβιοη οἵ Κ΄1Ο]Υ πα Τία]γ. Ῥαῦ Ποὺν 15 {π|8 οοηβίβίθηῦ ἢ ἣν 



͵ 

432 ΝΟΤΕΒ. : [Βοοκ 1. 

.“«.«-.προστίϑεσϑαι. ΜΕΪΟΙ [Ό]]ΟΥνΒ ὃ ἐς... «περιέσεσϑαι, ἑοπαϊηρ ἴο 
ἐπϑρῖγθ ἢο}6  υἱοίον. ἀρχήν τε μὴ ἐπικτᾶσϑαι, γιοῦ ἰο αοφιῖγο αἄ- 

αἰεϊοπαῖ ἀοηυϊηΐοτι --- ἐο δηΐανο ἀοηυϊγίοη, ὃψ πιαξῖηρ 7687. ἀασφιιίβἐξίοτ8. 

ΤῊ Ργυάθηῦ δανίοθ νγ85 Ἰοϑύ βίρῃῦ οὔ ἴῃ {μ6 1- θα οχρϑαϊτοη ἰο 
51 ν. καὶ ΓΟΒΡΟΠΩΒ ἴο τε. κινδύνους... -προστίϑεσϑαι, πιοΐ ἐο αὐῷ 
8617: ποι» γα ἀατσεῦδ (ἴο ἴΠο86 ὑΒΊΟ ἢ. ΔΓΘ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ). 

. ἐκεῖνα τοῖουβ ἴο πολλὰ ἄλλα, ὃ 1 ((Εἰ{.). ἅμα τοῖς ἔργοις --Ξ 
“ ιν 768. ἤρδω φεγδηέιν, ἱ. 6. ἦγν ἔρ8ο δοῖϊο.) Ῥορρο." τούτοις. ..-. 

ἐάσομεν. ΤῊΘ ΟΥΑΘΡ 8, ἀποπέμψωμεν (αὐτοὺς) τούτοις ἀποκρι"άμενιε 

ὅτι Μεγαρέας μὲν ἐάσομεν. Τὴηδ Ροβίίΐοη οὗ Μεγαρέας Ὀρίοτα. μὲν ὅτι 
Θ͵ῖν 65 ̓ῦ ῬΓΟΙΪΏΘΠΟΘ Ξε 8 δέ γεϑρεοίβ ἡεσαγα, ἐλαΐ τ06 «οὐϊί ρεογηιὶέ {έ. 

ξενηλασίας---ἡμῶν, απὸ εα,ριιίδέοτ, 7 τἰ8 αϑ 8ίγαηφοῦδ τες αἴΐεη, αοίϑ 

ὃψ «ὐλϊοῖ, το αὐὸ εαρεϊϊοά. ὙΤῊΘ ραγύδῃβ ἰοοὶς {118 οοῦνβο, 'π οὐ θυ 

ὑμαῦ {π6 ρῬᾷγο Ἰ)οσυῖο ομαγδοῖου δηα οαβίοτηβ, παπᾶθα ἄονγῃ ὈΥ {πο ὶγ 

διηοοβίουβ, τπρσηῦ ποῦ 6 οοπίδϑιηϊηαίθα Ὀγ {Π6 Ἰηἰτοαποίοῃ οἵ Τογοῖρῃ 
ΒΟΥ 6] 0165. ΤῊ Ρ]ΌΓΆ] ἴογ πὶ (ξενηλασίαι) 18 ΘΙηρ] ον α ἴῃ τϑίρυθηοθ ἴο 

[86 νϑυϊουβ τορι] αύϊοπβ αὐίθπηαϊηρ 185 ρυδοίϊοθ, Οἱἃ, ΜΏΠ]Π. Ἰονίδπβ, Π. 

ΤΟΝ. δ; ἐκεῖνο Υϑίουβ ἴὸ ἴη6 Μοραγθᾶη ἄθοιθο, δῃηα τόδε ἴο ὑπὸ 

ΔΘ δοῦ οἵ [86 1,Δορα τη μἰΔη8. κωλύει 18 ἴΆ Κη ὈΥ ΒΟΙῺΘ ἴῃ {Π6 

56η86 οἵ κωλύεται. ἨΘΙΠΙΔΠΠ ΘΡΌΥΘΙΠΒ ἴΠ6 ΡΓΟΠΟῦη ὈΥ κατὰ ἀπαοιϑίοο. 

ἩδδΟΚ (Δ Κο685 οὐ κωλύει ἴῃ {Π6 56η86 οἵ οὐδὲν κωλύει. 1 ρῥγοΐδι ἴο ἴδκο 1ὖ 

᾿πηΡΟ ΒΟΉ Δ]]ν, Δηα ὑΠπ5 ΑΥΠΟΙ]α ὑγϑηβ]αίθβ, ἐξ 70} 165 γιοὶέ 761" ἐΐ6 ΟἼ16 ΟΥ̓ 

ἐλ6 οὐδλογ' ἦγ ἐδ ἐγεαίψ. δὲ ΤΟΒΡΟΠΑ͂Β ἴο0 {Π6 ΡΓΘοραϊηρ μέν, αῃα ἰη- 

ἰγοάθοθβ 6 ΒΘΟΟΠα ΘΟΠΟΘββίοι Ὑγ ῃῖ0 ἢ} ἴπ6 ΑΥὐΠΘΠἰϑ 8 σγοῦἹα θ6 τ ἸΠ]Π]πρ’ 

ἴο πιᾶκρ, Ῥιονὶ θα {ῃ6 ΤιΔοραςυηο πη σγοῦ]ὰ οἷν ἱπαθροπᾶθηοθ ἰὸ 

{πον οὐ βίβδίθβ. εἰ... «ἐσπεισάμεϑα, {7 ἐλεν τροῦ6 ἱπάερεπαοηξ 
τρλότν τ06 ἠιαᾶς ἐδ ἐγοαΐψ ; Ἰἰΐου}]ν, ἐγ τδο πιαᾶθ ἐλθ ἐγραΐψ παυΐπᾳ ἐλόηι 

ἑπαορεπαοηΐ. κἀκεῖνοι, ἷ. 6. 8 ΤιΔοραε:οΙ ΟΠ 8}8. μὴ. - - -ἐπιτη- 
δείως, ποΐ ἔπι ἃ Ἡιαη161" βιφβογυϊοέ ἰο ἐΐ6 7 αροααηιογυαηβ (οἷ. 1. 19. 

ξδ1; 70. ὃ 1). ΒΙοοιηῇ, ΓοιηδΡκ5 {Παὺ ᾿πβίθδα οὗ [Π6 πποῦγθ τθοοπαϊίο μὴ 

σφίσιν ἐπιτηδείως αὐτονομεῖσϑαι, 6 Βῃου]ἃ Πᾶν ὀχρθοίθα ἀποδῶσιν 
αὐτονομίαν. ΤῊΘ Βαθ]θοῦ οἵ αὐτονομεῖσϑαι 15. Ομ 6 ἃ Ὀθοδιβθ 1ὖ 15. [ῃ9 

ΒΔΙῚΘ. 85. {πὸ οὈ͵θοῦ οὗ 1Π6 Ῥγθοθαϊηρ Ῥγοροβιῖοη. δίκας δὲ ὅτι 
ἰηἰσοᾶπορβ {πΠ6 {Πϊγα, Δ ηα δὲ οὐκ ἄρξομεν {Π6 ΤΟπΥ ἢ δη Ἰαβὺ αἰν᾽βίοι οἵ 
[6 ΤΌΒΡΟΠΒο, {Π6 ὑγου 5 οὗ ὑυΒ]οἢ πη τσὶ ἀμυνούμεϑα. ἀποκρίνα- 
σϑαι 18 ὑπ βαθή]θοῦ οὗἨ {6 Ῥγοροβιίομ ἴῃ νυ 1ῦ βίαπᾶβ, βομηθ τη ΚῸ 

6 Ῥογογδίϊοη ἕο Ὀθρὶη ὑιτἢ {118 βοηΐθημοθ. Βαὺ 10 Θυϊ ἀμ ΠΥ οοπι- 
ΤΏΘΠΟΘΒ Ὑ] ἢ ὃ 8. 

8, πολεμεῖν, 80. ἡμᾶς. 

Ῥϑπαβ οἢ εἰδέναι δὲ χρή. 
4. ἀπὸ τοσῶνδε ὁρμώμενοι --- ργοοοοαϊηρ (ἴο {Π|Ὸ νγϑν) «οὐδ, ϑιιοῖ, 

αδιιράαηέ γοδοι"ο68 (ἃ5. Ὑ76 ῬΟΒ5658). ὁρμώμενοι ὨΔΡΡΙ]Υ ΘΧΡΥΘΒ505 [Π0 

ὅτι---περιγίγνονται (γιέ, ἀρογ16 10), ἃο- 
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ΘΕΑΡΘΙΤΘ55 8Π4 ΔΓΟΥ νυ ἢ Ὑυ μἴ0}}) ῬΘΥΪο165 Γρυοβθηΐβ ἐπ ῖ" ατθοΐδη 8η- 
οθβύουβ 85 ΓΒΗΪηρ᾽ [0 ὈΔίΕ]6. γνώμῃ πα {6 [Ὁ] ηρ ἀαἰῖνοβ 46- 
ποίθ ηιθαΉ8. ἐς... «αὐτὰ (50. τὰ ὑπάρχοντα), αἀνυαποεί ἐδ βίαΐε ἴο 
{8 ργεϑεηέ σγδαΐηε88. 

ὅ. ὧν (1. 6. τῶν πατέρων) ἀΘροη45 οῃ λείπεσθαι, 0 δ6 1η 76} 1ο7 ἴο. 

μὴ ἐλάσσω, τιοΐ 400786, τοῖς ἐπιγιγνομένοις, ἴο ο17) ροβίεγξ. 
«ογυἱπιραῖγοά, 

ΟΗΠΑΡΤΕΒ ΟΧΠΗΥ. 

ὙῈθ ΑἸ ΠΘΠΐδη5 ΔΡΡτου πο οὗ ἰΠ6 φανίοθ οὗ Ῥοσίοϊθϑ, γθρὶν ἕο ἐπ Τιϑοϑᾶ: πη οπί8Π5 ἐπ8} πο 

ΜΓ} ἀο ποίμϊηρ δὖ ἔπ 61} ΘΟΙΩ ΠΑ Π4, θαΐ τ τον ἰο Βα παῖς {ποῖ αἰ ΒΌΓΘΠΟΘΒ ἴο 8 7 ἱΡ 
ΔΙ ΓϑΌοη (ξ 1). 

1. τῇ ἐκείνου γνώμῃ, ἔπ, ἐοηγονηνλέν τοἱί, ᾿8 δοιιηϑοῖ. οὐδὲν 
κελευόμενοι ποιήσειν, ἐπαΐ ἐμόν τοοιϊα ἀο ποίη τιροῦ ἐοηιηιαπᾶ. 

κατὰ τὰς ξυνϑήκας, αὐοογαΐπ ἰο ἐγεοαΐψ. οἱ μέν, 1. 6. [86 Πιδοράτ- 
τα ηἶδη Δ θαΞβαουθ, ΟἹ 1. 139, ὃ 8. 

ΘΕΑῚ ΕΝ ΟΣ ΤΥΊῚ: 

ΒΠΟΙ πῆογθ [Π6 πηαΐπ8] οὐ  ΠλΪ Πα 0 η5. 6 ηἃ στοιπ5 οὔ σοτηρ]αἰπέ, τυ μΙοἢ Ργθοθᾶθα {6 ὑγϑῦ, 
8πἃ ὙΠ 10ἢΝ Θομητηθησθᾶ ψῚΓ (Π6 Αἴαντ οἵ Ἐρ᾿ ἀδιηπι5 8π4 Οὐτγοντα (8 1). 

1. αἰτίαι... ἐγένοντο. ΟΥ̓ 1. 98. ὃ 4. ἀπὸ... «Κερκύρᾳ. Οἔ 1. 
234. δῦ. ἐπεμίγνυντο---ἐν αὐταῖς --- ἐλοψ παᾶ ἐγέογοοτιγ86 τοὐέΐ, ογι8 
ἀποίλον.. ------ ἀκηρύκτως, τοὐέμοιέ α ᾿θγαϊᾶ --- ιοἱέποιιξ α Παρ 47 ἔγιιοθ. 



ΒΟΟΚ Π. 

ΟΗΆΑΡΤΈΒ 1. 

Αἤον [π6 τϑίσση οὐ {π6 1ιδοθα του η δ ΠῚ ΡΑΒΒΔΟΥΤΒ, 8}} ἱπέθοΟΉγ80 18 ὈΤΌΚΘΗ ΟΥ̓ δα Π085 

{10:88 ΘΟΙΏΤΏΘΠΟΘ. 

1. ἐνθένδε, ἵ. 6. ἔροιι {115 ἐϊπη8. ὙΠ6 560]. οχραἰῃβ Ὁ : ἀπὸ ταύτης 

τῆς αἰτίας, τοῖον τηρ ἰῦ ἠο {Π6 Ρ]αύϑαῃ 8θλ1γ Υ ΒἸΟᾺ υγὰ8 ρου τὸ θΘ 

τοὶαιθᾷ. Ἡδδοῖς ἈρΡργονο8. οὗ {}]8. οὔτε---τε. ΑΒ {Π6 βθοοπᾶ οὗ 

ἔποβο οοππϑοίϊν 6 μᾶ5 1[5 οὐσῃ νου, ἰῦ μ85 8η δ ντηϑέϊνο τηϑδηΐησ, ΟἿ, 

Μύ. ὃ 609. Ρ. 1080: 5. ὃ 229. Ν. 1. ἀκηρυκτί. ὅ86 Ν. οπ 1. 140. 

81. καταστάντες... - «ἐπολέμουν ἴ5 Θ᾽] ρΡ.]10ΆΠῪ Ραῦ [ῸΓ καταστάντες 

(ΞΞ κατασταθέντες. ΒΙοοτηΐ.) εἰς πόλεμόν τε ξυνεχῶς ἐπολέμουν. 

κατὰ... «χειμῶνα. ““Νοτηΐπο ϑέρους ΘΟΠΙΡΓΘΠΘ Πα. ὙῸΥ οὗ εὐβίβίθμι, 

χειμῶνος ταϊαϊηπατα οὖ Βίθιηθμι." Ῥοίαν. Χ. ἀθ Ῥοοίτϊη. Τοιηρ. 28, 

οἰἑρα ὈῪ Ατπο]ά. 

ΟΗΑΡΤΕΒ 11. 

Τὴ (πο Βοοπίῃ γΘᾺΓ οὗ [Π|6 ἐπ έν Κι ΘΑΓβ᾽ ἔττιοο, βοῖηθ ΤΉ ΘΌΔΠΒ ΤΉΔΚΘ ΔΝ ΘΠΕΓΔΠΟΘ Γ πῖσμὲ 

τηΐο ῬΙαΐροα (β 1): [818 νγδ8 ἄοπο ὈῪ {π6 δοπηΐναποο οὗ οοτγίαϊπ ῬΊ ίςθδη8, νυ ἢ} 8. νἰονν ἴὸ 

Ὁποῖγ οὐ Ἀρσταπαϊζοτηθηῦ πα ἔμ6 Ὀτὶ παῖ πρὶ ΟΥ̓ΟΓ οὗἉ [86 οἷ ἐγ ἴο 16 ΤᾺΘΟδη ΘΟὨ ΓΘ ΘΙΔΟΥ͂ 

(8.2); ἴπ ἐπ|8 τηονοπηθηῦ {Π6 ΤΠ ΘΌΔΠΒ ὙΓΟΓΘ ᾿μδποπορᾶ ὈΥ͂ 8 ἄδδίγθ ἕο ῬΥΘΟΘΟΌΡΥ͂ Ρ]δἔξθϑ, 

νοΐοτο {πὸ Βοβο !εἶοβ (ν Βἰο. ποῦν βθοπιθᾶ ἰηθν 1816) Ὀθύνσθοπι {0 ΑἸμθηΐϑη8 δηα ῬϑΙΟΡΟΣ- 

ποϑίϑπβ δᾶ δοΐθδ!ν Ὀοσαῃ (8 8); Βανίηρ πιο {1} οἰΐγ ὑΠῸΥ Ῥγθάθμεν τοὔγαϊη ΠἸΌΠῚ 

ἀροᾶβ οἵ υἱοϊθποθ, δῃἃ 566Κ ἴο Ὀγίπϑ ΟΥ̓ΘΓ {86 οἰ Υ̓ ὈΥ πορουδείοη (ὃ 4). 

1. γὰρ 18 ΘΙΠΡΙΟΥΘα ἴῃ ΓΘίθυθ πο ἴὸ ἄρχεται ἴῃ ΟΒΔΡ. 1. ἐνέμει- 

ναν --Ξ: διέμειναν. Εὐβοίας. ΟἿ 1. 114, 116. ἐπὶ. «. -ἱερωμένης 

(δοΐγιρ γγ1οβίο88). ὙῊΘ β6Π0]. Τϑυηδυ 8. ὑπδὺ 1ῦ Ὑγ88 {Π6 Ατρῖγο ουβίομι 

ἴο τϑοκοπ {ἰπ|0 ὈΥ [86 γοδβ οὗ ὑποὶν ῥυϊθδύοθβοβ ΟἿ, Βι}1 8 ιοῦ. 

Δπίίᾳ. Ρ. 411. δυοῖν δέοντα. 80 6 58Υ. Ψ τοαγιδἧη ἔλθ, ΟΥ̓ 

«ραγίζης ἕποο 97 ἤν, 1. 6. Του τοῖσι. ΟΥ, Ο, ὃ 140, β, ἔτι δύο 
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μῆνας, ψεέ ἐιδο πιοτιέδι8 (σου. οὗ {π16)), 1. 6. ὕῦ τη 5 Τοτλδϊηθα Β6- 
ἴοτϑ {π6 ἐΐτηθ οἵ ᾿ἷβ οϑῆοθ ὀχριγϑᾶ. μετὰ... . ἕκτῳ. - Οἵ, 1. 62. ὃ ὅ. 

ἅμα ἦρι ἀρχομένῳ, αὐ ἐλε δεσίπηῖπῳ Γ᾽ βργῖπο. “Τὸ ἀθῆπθ τηοσθ 
οἰθατν ἐμ 6 ποίίοη οὗ οοἰποίϑηῦ {ΐπη6, ἅμα 15 δα ἀθα ἴο {Π6 ἀδῦ. αὈξο- 

1αἴ6. 2615 Κύμη. ὃ 699. Οὐδ. 2. ΤῊΘ αϑδὶγ δὖ Ῥ]δίδο ἴοοκ ρ]8οβ ἴῃ 

ΜΆΓΟΝ οὐ ΑΡΓῚ (Ἁ. ο. 481. ΟἸψιρ. 81. 1). Οὗ Τδβ]ηδηπβΒ Τὺ. Οἤτοη. 
ΟἸ455. λπ5. 1. Ρ. 189. ἄνδρες... «τριακοσίων, 800 πτέπ ἀπά πριραγά, 

Τϑιποβύμθηρα Ὀτι ον ὑοποῆθβ προὸῃ (Π 15 Δθδῖγ, κατὰ Νεαίρας, Ρ. 1718. 
βοιωταρχοῦντες. ΤΉΘΓΘ ὙΓ6Γ6 6Ἰθύθη οὗ {Ππ6856 οβίοοῦβ εἰθοίθα 8η- 

ΠΌΔΠΥ ὈΥ [Π6 ἱπᾷοροπᾶδθπῦ οἰτίθϑ. πα βίαίθβ οὗ Βωοίίϑβ. ϑοπιθ, μου- 
ΘΥ̓ΘῚ,, 50 ᾿πίογργοῦ ΠΥ. 91 85 ἴο πηϑκο ΤΟΥ 1465 ΒΡ Κ οὗ ὕνγεϊνο, 8πᾷ 

οἴμογε, ἐμπιγίθθη Βωοίΐίδγομβ 1 {Π6 Ἰαϑῦ τηθη τ] οπ θα ΠΈΤΊΌ6Ι 15 Π6 ὑγὰθ 

ΟΠΘ, 85 τ πο] ἘΠ 10Ἐ5 1ὖ 15, ἔμθγθ τηπβῦ Πᾶνα ὈΘΘῚ ὕνγεὶγθ βίϑίθϑ, β᾽Π 06 

680 }} βίδία οἱ θοΐθᾷ ὁπ Βωοίδγοι, δηᾷ ΤΉΘΌ68 ὑνσο. Δοοογαϊηρ ἴο Ρ]αῦ. 

(Ρεῖορ. 18). αἴδον {π6 τϑίθση οὗ {π6 οσχἹ]θ5 τ ἢ ῬοΙορί 88, ἔΠ6 ΓΘ ὙγῸ ΓΘ 

ἴθγθθ οὗ {Π6586 οὔοουβ δῦ ΤῃθΌθβ. Οἵ. 5618 ιοῦ. πᾳ. Ρ. 151. 

περὶ πρῶτον ὕπνον, αοιιέ ἐδ 7γ8έ εἴεερ --ς ἐΐδ 7γϑέ ιραέοῦ. ΤΏΘΌΘ68 

γγ85 ΤῸ εἰδαᾶϊα (οἵ, 11. ὅ. 8 3). 1. 6. ἀϑουῦ ὕνσο ΠΟΌΓΒ᾽ ΤπΆ ΤῸ}. ἔγοπι Ῥ]δίφϑϑ, 

ΟΥ Τα κοβ Νουίῃ. ἄτθϑθορ, 11. Ρ. 859. ἐς Πλάταιαν τῆς Βοιωτίας, 
ἑπίο Ῥίαίαα 4 Βαοίίΐα. ὅ86. Ν. οπ 1. 114. 89. Οἶ 1. 108. 8 1; 1Π. 

105. ᾿ΑΞηναίων --- ᾿Αϑηναίοις. Ο.. ὃ 389. Β. 

9. ἐπηγάγοντο, εαἰϊοά τη. Ναυκλείδης Δηα οἱ μετ᾽ αὐτοῦ 86 ἴῃ 

ΔΡΡοβιτοη τυ ἢ ἄνδρες. ἄνδρας ἀθρΡ6η45 οἢ διαφϑεῖραι. τῶν 

πολιτῶν 15 ἴΠ6 ρΡαγΕνο σϑηϊζνθ. σφίσιν, ἰ. 6. ΝΔ.Ο]1465 Δη4 Πῖ5 

ζαοίϊοη. προσποιῆσαι, 0 ὄγίπρ οὐδ (οἵ. θη. ΟΥτ. 1Π. 8. ὃ 26). 

ῬΙαΐεοα ῃδα ἔου ΠΊΘ}]Υ ὈΘ]οπρϑα ἰο {Π| Βωρούϊδῃ οομ θυ οΥ, ΔΠα ΠΟῪ 

γγὰ8 ἴο Ὀ6 τοαηϊίοα ἰο 1ύ. 
8. Λεοντιάδους ΤῊΪΒ νγᾶθ {π6 1,ϑοπϊ 65 πγΠΟῸ τγθηΐ οὐϑ ἴο ΧΟΥ͂ΧΘΆ5 

τ {π6 ΤΉΘΌΔη ἤΌΓΟΟ5 ΒΟ} ΒΘ οοΙητηδηαθα αὖ ΤΉ ΘΓΙΏΟΡΥ]Ό. 
γάρ, ἐπαεεά. Οἱ. Κ'. ὃ 824. 2. ο. ὅτι ἔσοιτο. ΤῊΘ ορίϑίϊνθ 18 Π6ΓΘ 
τιβϑᾶ ἴῃ [Π6 ἀδθροηᾶθηῦ οἰδιιβθ, θθοδαβθ {Π6 βίδίθμηχθηῦ 18 τη846 ποῦ 85 ὈΥ͂ 
[86 βρϑᾶκοὺ Βἰμηβο!ῦ, θα 85 10 Ῥαββϑᾶ ἴπ {Π6 τηϊπα οὗ {η6 ΤΏΘθδη8. Ο, 
961 85 Κάβη. ὃ 88ὅ. Οὖ8. 1; 5. 8. 218; Ο. ὃ ὅ81. 2. ηβούλοντο. 
ΤῊΪ5 γϑγὉ βοιηθίϊμηθ8 ἔα Κ88 [Π6 ἰθιηρογαὶ ἴῃ δααίζίομ ἰο {Π6 βυ]]δΌϊς 

δαρτηθηῦ. ΟΕ Ο. 8189. 1. ἀεὶ---οὖσαν, τολίοῦ, λαά αἴιραν8 δέξῃ. 

566 Ν. οη 1. 8. 8 1. ἔτι ἐν εἰρήνῃ, τοῖα ψοὲ ἐἢι6 76 τρα8 ρέαοο. ------- 

προκαταλαβεῖν, ἐο Ῥγθοοοιρῃ. ἡ, ον ἐδι8 ἀδοοιιγιέ (οἷ. 1. 11. 8.1; 25. 
ὃ 4), 1. 6. Ὀροδαβθ ΠΟ 165 ἢ ποῦ γοῦ δούμβ ]Υ ΘΟΙΣΙΠΘΠΟΘά. ------ 
ῥᾷον ἔλαϑον ἐσελϑόντες, ἐλέῳ εΠοοίεα, ἐλιδὴν βθοῦδὲ δ᾽ γα 06 Π107)6 Θαϑὲϊμ 
Ξεο ἐξ τσα8 πιοῦὰ ἐαβῃ 707 ἐδιόηυ ἐο θη 7 ὠπιοῦϑβον σε. --ττττ-- προκαξϑεστηκυίας, . 
λαὰ γε δδοη 8εέ. Ο. ὃ δὅδθ. Π. 

4, ϑέμενοι.... «ὅπλα, ριζίπφ ἐπιοῖν αὐπιβ ἐπ ἐλ6 πιαγἰοί-ρίαοθ. ἘΘ6- 
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ἔϑσοηοθ 5. μδᾷ ἰὸ {Π6 5} 16]45 δ η ΒρΡΘδυ 8, τυ ΒΙΟἢ σγθῦθ Ὀ]]θ 88. ΒΟ ἃ8 

{π6 Οτθοκβ παῖ. ΟἿ, Χρη. ΑμΔ0. 11. 2. ὃ 20; 1]. 1. ὃ 8, οὐ ΒῶΡ9 8]. 

ἔργου ἔχεσϑαι --- ἰο δογίη ἐλ6 γ᾽, ἃ8 1η9 Θρθχθρϑίϊοαὶ οἰδαβο καὶ 

ον ἐχθρῶν 5ῃοννβ. ΕῸΡ Π6 ρϑηϊοίνο, οἷ. 5. ὃ 192. 1; Ο. ὃ 868. 2. 
ἐχϑρῶν οὗ ὑπ6 ΤΠΘΌΔη ἔποξίοη ἴῃ Ῥ]αἴθδ. γνώμην δὲ ἐποιοῦντο. 

5660 Ν. οἡ 1. 128. 81. κηρύγμασι (κηρύσσω), ρτγοοϊαηιαΐϊοτι. 
ἐπιτηδείοις, ϑιιδέαί6 ἴο σΘΟμΠΟΙ]Ϊαΐθ. ἐς ξύμβασιν, ἐο ἐδ) 18, ἰο ἃ 
ἐγθαΐψ. φιλίαν 18 ἃ ποῦη. εἴ τις βούλεται. ΤῊ ογαΐῖο γεοΐαι 

ἴβ πιϑβρᾶ ἴο σῖνϑ ϑιαρῃδβὶβ ο [η6 δχργθββίοθ. ΟΝ 9915 Κι ἅπμη. ὃ 886. 8, 

κατὰ... -Βοιωτῶν, αὐοογαζης ἐο ἐλ ατιοϊογυέ ἐγιδεὐξιἐϊογϑ 977 αἰξ ἐλ6 

“Βωοΐίϊαηϑ (--Ξ- [6 Βωούϊδη οοηΐβάθιδου). ΤῸ [Π6856 δποϊθηῦ οοπβδίϊίῃ- 

ἀἰοῃϑ] ἀβᾶροθ {πΠ6 ΤΊΘΡΔη5. ΔΡΡΘΆ], ἴῃ ὉΠ ΘΙ ΤΟΡΙΥ ἴο {11 Ρ]αἰφαπβ (οἵ, 

ἘΠ: |ρ1. “5... «δδν.9.9.9-60..81}. τίϑεσϑαι.... ὅπλα. “ΒΥ ἰηνϊπρ 

1Π6 ῬΙ]αύεθδηβ ἐο 0116 {Π6]} ΔΓΙῺ5 τυ] ὑΠοιη, ἢ 9 ΤΉΘΡαΠΒ. τηθαηῦ {Ππϑῦ 

ΤΠΘΥ 5Που]α ΘΟΠΊ6 ἴῃ ΔΙ ΤῚ58. ΠΌΤ ἐΠ6 11" ΒΘ Υ 618] Ποῖιβ65 [0 7οΐη {πο ηι, δπά 

{ππ8 πϑύθσϑ!]ν Ρ116 6161} ΒΡ θα 5. ΔΠα 5}}16145 υυἱτἢ ὑποβα οἵ {ποῖν ἐγ θη 8, 

ἴο 6 κοι ἀρ Τορϑίμοιν" ὙυἹΈἢ ὉΠ ῖν 5, νυ ΘΠ υ  ὑΠ6Υ 5Πμομ]α 6 ταν. 

δἰθ μον ἴο τη ΟΥ ἴὼ ἢρῃΐ.") Αὐπο]ά. 

{Π6 ΡΓΟοΙαπηαύϊοῃ }ϑὺ ΒΡΟΚΘΗ οὗ. 

ἐο, τοοτιϊα ἡοΐην, 

τούτῳ τῷ τρόπῳ, 1. 6. ὈΥ͂ 
προσχωρήσειν, τοι Φ0Ή16 Οὐ 67" 

ΟΗΑΡΤΕῈΒ ΤΙ. 

ΤῊ ΡΙαίδηβ, ἱσπογαηΐ οὗὨ Π6 ΠΌΤΟΥ πὸ Πϑᾶ οπίοτϑᾶ, πη ἤδασῖπο Π6. ΘΟηΒΘ ΠΟΘ πο68 οὗ 

ΟΡΡοΒι ΟΠ, Θπίογ ἰηΐο 8. ἐγοαίυ τ {π6 ΤῊ ΘΌΔΠ5 (8. 1), θὰ πο π ΠΟΥ 886 ΠΟΥ ἴδ νῦν ΠαΥΘ 

δηϊοτγθᾶ, οοποοῖνο [6 Ἰᾶθα οἵ αἰἰδοκὶπρ φηα ΟΥγοουηΐηρ ἔπτη (ξ 2): [ΠΥ ΘΟποοσὲ ΤΠ ΘΑΒΈΓΘ8 

ἴο Θῇδοι {8 (8 83), δῃηἃ γῇ θη {ποῖ ῬΊΔῊΒ ΔΓΘ 811 ΔΥγϑῃ θα, αὖ [η6 ῬΟσΊ Παρ οὗὁἨ ἄδνγῃ, {Π6Υ 

Β8}}γ ΤΌ ἔγομὰ {π6ῖτ ΘΌθο65 δηἃ Θοτατηθ πο 8 δύο ἘΡΟῺ {86 Θηθιὴν (8 4). 

1. ἤσϑοντο---ὄντας. ὅθ0 Ν. οἡ 1. 20. ὃ 8. πλείους ἴπδη δᾶ 

ΤΌΘ οηίογοϑᾶ. πρὸς ξύμβασιν. 866. Ν, οη 1]. 2. ὃ 4. ἄλλως 

τε καί, εϑβρεοοϊαϊῃ. ἐς... «ἐνεωτέριζον, ἔδιοῃ (1. 6. [6 ΤΠ ΘΡΔη8) αἰά 
ποϑοάῃ απρ μιν , ταογῦθ ΠΠ ΓΘΡ ΠΥ, φιαάθ πο ὁπαηφο ἔπ, ἀπ οπθ᾽8 ἐομἐ- 

ἔΐοη. 
9. πράσσοντες... «κατενόησαν, διέ τοὐϊ6 ἀοῖηρ ἐΐό86 ἐδΐηγϑ (ἰ. 9. 

ποροιϊαὐϊηρ ἀηα οαΥγγϊηρ ἰηΐο οἴἴδοῦ {Π6 ἴθυτη8. οὗ [ῃ6. ὑγθαΐυ), ἐλθν 
8οηϊο]ιοιο ρογεοοϊυε. τῷ γὰρ... -ἀφίστασϑαι, 707) ἐλι6 ᾿ια8ϑ8 97 ἐδιὰ 
Ῥιαίααηβ παΐ πὸ τοῖδ], ἰο γουοῖϊέ 7 οην ἐδ Αἰδογίαηβ. ΤῊΘ Θοπβέγ ποία 

Ὑ7}}} Ὅ6 566 ῃ ὈΥῪ τοίουσίηρ ἰο Κὶ. ὃ 984. 8.10.6; 5.901. 8; Ο. 8.408. 868 

11. 600. 8 1. 
8. διορύσσοντες, ᾿Ψ ὑγοαλίη ἐπνοιισῆ,; Ἰἰθον Πγ, αἰσφίηρ ἐπροιιρῆ, 

88. ἴΠ6 νγ8}15 οὔ [86 Ποῖιβοβ ὑσθῦθ Ὀὰ}]Π0 οὐἨ οἷαγ, ΘΓ. Π, ΟΡ. θαρηῦ ὈΓΊΟΙ,. 
Οὐ Μαεαίῃ. 6 : 19. 230; Τλικοὸ 12: 89. κοινοὺς ΤΟΙΘΓΒ. 0 ΘΟΙΏΠΊΟΙ ΟΥ̓ 
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ῬδΥ ΟΠ γγ78115. τῶν ὑποζυγίων, ἐδ αἀγαιιρἠ ἐ-αγυζηναΐϑ. λᾶς: 
ἢ, ὑπ ογάθν ἐμαΐ ἐλεν (ἰ. 6. [6 υυᾶροη5) τυ ἠέ 8θῦῸὺ6 α8 ὦ γαγιραγέ. ΤῊΘ 
ΒΙΠρΈ δ ὙΘΓῸ 15 ΠΟΓΘ υϑθα ῸΓ {Π6 Ρ]αΓ8], ὈΥ ὙγΔΥ οὗὨ δοοοιηϊηοάείίοῃ ἰο 

186 ΔΡΡΟΒΙ ΠΟ Π8] ΡΏταβο ἀντὶ τείχους (-ΞΞ- τεῖχος), ΟΥ τοῦτο, ΤΘίοΥΓ Πρ ἰο 

καϑιστάναι τὰς ἁμάξας, τηδῦ Ὀ8 Βιρρ!ϊοα. Μύ. (308. 1) τοίδυβ {Π18 Θοη- 
βύγποίίομ ἴο ὙγΠδῦ σ ΘΙ ΠΥ Δ 5. 08}} ἐπ ϑολόηιω ἰηαωνγοιι, οἱ Βωοέϊ- 

αἰηι, ὈΥ Ὑυμΐο ἢ, νΠ Ῥ]ΌΓ Δ] 5. ] οὐβ τηϑβοα πθ. 8Πη4 δηλ πῖπθ, ὑπ 8 σου Ὁ 

Ραΐ ἴῃ {ΠῸ6 Β' Πρι ΠΡ ἃ5. τυ 0}} πΘα 68. 

4. ὡς (80. ἐδύναντο) ἐκ τῶν δυνατῶν, αοοογαϊΐηρ ἰο ἐλοῖν αὐιϊλέμ, οΥ 

ῬΟΙΠΔΡ5, ἀεοογ αἴης ἐο ἐλιδῖν" ἠιθαη}8 σγου]α Ὀθύζου. βαϊῦ [Π15 ῬΆΒβαρΡΘ. ---- 

ἑτοῖμα 15. ΠΟΙΘ ΘΠ] ον θα ἴῃ δῃ ΦΌΒΟΙ αΐθ 5656. φυλάξαντες... .πε- 

ρίορϑρον, τσαϊέϊης 707} }ιιδὲ ἐΐ6 δεσίπηίης 9} ἀατοη,; Ἰἰζογ]]γ, τοαϊέϊγ 

ον ἐλὸ ἐΐηιθ τολόην ἐξέ τρα8 ψοὲ πῖσηξ απᾶ ἐλ6 ἀαν τ0α8 }ιι8ὲ ἀατοτΐη. ὦ 

ΤῊΪΒ γᾶ ἃ {{ππ6 τηοβδῦ γον Δ Ὁ]8. [Ὁ ΒΌΓΡΓΪΒΘ. προσφέρωνται (566 

Νι οὐ 1. 18. ὃὶ ὅ, ἀπ ῬοΟρΡρΡο᾿β ΡιΌΪ]6σ. 1. Ρ. 282) γϑίδγβ ἰο {π6 Ρ] αίεϑῃβ, 

84 γίγνωνται ἴο ἴπΠ6 ΤΠΟΌΔΗΒ. ἐκ τοῦ ἴσου --οπῬὀ ἴσοι. Ο. 449. β. 

φοβερώτεροι, ἐπ σγεοαΐθ}" δογιϑέογαΐοη. ΤῊὴΘ δαϊθοίίνο φοβερὸς 
ΤΊΔΥ͂ 5 ση ἐν γοοἸῖη) γα," ἃ5. ὙΥ6}1 ἃ5. σατιϑέη 76α». 

δοηϊτνο οἵ οαπιβθ ἀθηοίϊηρ ὃψ γδαβοῦ, οὐ, οὐ αδοοιυέ ο΄ (Κ. 8 212; 5. 

δ 194. 1), ἀπ 4οο5 ποῦ ἀθρθῃα προῃ {π6 οοτηραΓαίϊν ἥσσους. 

ἐμπειρίας 15 ἴῃ 9 

ΟἸΡΑΡ ΒΒ ΡΕνΥν. 

ΤΠη6 ΤΉΘΡΔΠ5 βϑοΐησ ἐπαὲ πο Ὺ ἅτ ἀθοοϊ γϑᾶ, Ὄσσα {ΠΟΘ ΒΟΙν 68 ἴῃ Οἷοβθ ΟΥ̓Ω͂ΘΥ δηᾷ δὲ ἢγβί 

ΤΟΡΘΙ] {Π6 Θηθτηγυ, Ὀαΐ {Π6 Ῥ]αἰξοϑη8 τυ] ΓΠΘΙΤ ν᾽ ΟΠΊΘῊ Πα Βουναηίβ, αϑϑίϑίθα Ὁ ἃ ϑνγθαρ-., 

ἵπρ' Τοπηροϑῦ δπᾶ {Π6 ἀλγΚΠ658 οὗἩ {Π6 πἰρηΐ, ΓΤ 5}} ΠΡΟῸΠ {Π6Πὶ δα ΚΙ]Π] τηδην,, 85 ᾿ἰσποτσδπὶ 

οὗ (Π6 δίγϑοίβ οὔ {86 οἷξν πον δἰϊθτηρί ἴο ἤδθθ ἔγοτη {ΠῚ ῬΡΌΤΒΠΟΙΒ (88 1, 2): δ {Π|6 βϑτὴηθ 

τη 8 Ῥ]δίξθδῃ οοῃίσίνοϑ ἴο [Ἀβίθῃ [6 σαΐθ [Πτου 5 νυ] ἢ ΠΟῪ δα οπίογϑα, 80 ἐπαῦ ΠΟῪ 

ΠᾶνΘ ΠῸ ΡῬΪβοθ οὗἩ οϑτϑββ (8 8): ἴππ8 Παπίρα ΠΡ ἀπά ἄονῃ {ῃ6 οἰΐγ, βοὴ. ἴσου {Π6Π- 

ΒΘΙΥΘΒ ΟΥ̓ΘΙ {Π|6 Ὑγ8}}, Οὐ 8. ὈΥ 6 Θοπιραββίοη οὗ 8 ΌΤηΔη οἴδοῦ 8 ΘΒΟΆΡ6 ΤὨΓΟΌ ΘΗ 8 

ξαΐῖο, πα οἴμουβ υϑηδουίησ ΠΡ πα ἄονγη [Π6 οἷἵγ ἅτ θαϊομογθᾶ (8 4); οὗἩ 1ῃο86 σἡγηο τὸ- 

τηδϊηρα {Π6 ΤΔΊῸΓ Ραγῦ ἴσου {ΠΘΙΊΒΘΙ γ 68 ἰπἴο ἃ Ιᾶγρθ οάϊῆσο (8 ὅ), ἀηα ποτ Ὀοίησ ἰῃΐοτς 

οορίρα, (Π6 Ρ]αἴςφϑηβ ἀθοδίθ νν μθ μου ΓΠΘΥῪ 5881} θΌΤη ἔποπα ἱπ {π6 θα: αΐπα (8 6); δὲ 1αϑὲ 
ἴμ6 ΤῊΘΌΔΗΒ σῖνο {ΠΘΥΆΒΟΙν 65 ἀρ (8 7). 

1. οἱ δ᾽ τοίουβ ἴο {ΠῸ0 ΤΠ ΘΌΔΠΒ. ἔγνωσαν ἠἡπατημένοι. ὅ.6. Ν, 

ΟΠ 1. 9. 81. ξυνεστρέφοντο. .. «αὐτοῖς, 7ογηιοα, ἐπδηινβοῖυοβ ἐπέο ὦ 

οἴοϑθο δοῦῃψ, ἃ5. ΒΙοοτηξ, δα Ῥορρο {πϊηῖ, ἴπ {πΠ6 ἔσῃ οἵ {πΠ6 πλινδίον. 

τὰς προσβολὰς οὗ {Π6 Ῥ]αἰεΔη8. ---- προσπίπτοιεν ΤΘΙΟΥΒ. [0 {Π0 

ῬΙαίεθδῃ5. ἀπεωϑοῦντο, αἰξοπιρέοα (566. Ν. οἡ 1. δ7. ὃ 4) ἐο γερεϊ. 
2. ἀπὸ ἴῃ ἀπὸ τῶν οἰκιῶν 15. ΘΙΠΡΙοΟΥΘα ἴῃ Τοΐθγοποθ ἰὸ {π6 εἰαπά- 

Ῥοϊηῦ οὗ ἴπ0 ΤῊΘΌΔΠ5. ὀλολυγῇ τοίογβ ὅο {Π6 5Βῃοαίβ οἵ {Π6 το θη 
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ΔΗ 15 Ἰπηϊ αἰ ἶνο οἵ {π6 βουῃᾷ. λίϑοις ἃ8 ἀθπούϊπρ' [Π16 τη 85116 15 ῥαξ 
ἰπ {Πη6 ἀδίϊνο. κεράμῳ 18 ΠΟΙ τι564 ΘΟ]]ΘΟΙνΟΙΥ ΤῸΓ ἐὐϊε8. ὑετοῦ 

-- πολλοῦ, ὦ υἱοϊογυί ἐθηιρεδίέ. ἸΤῦ νγᾶὰβ ποῦ {Ππ|ὸ ταὶπ ΒΟ Π. Πα ΤἈ]Π6Ὲ 
8 ὈΥ ὙΠ1Ο] ΠΟΥ ΠΊΔΥ ὈΘ ΒΕΡΡΟΒϑα ἴο πᾶν Ὀθ6ὴ νγϑί, υν βῖοἢ ἱποοιη- 
τη 64 ΤΠθηη, Ὀπὺ ὑπΠ6 οοπ ϊηθδποθ οὗ 1π6 βίογμη ἴῃ 811 15 ἔαγυ. 
ἄπειροι μὲν ἴα ΟΡΡΟΒΘΑ ἴο ἐμπείρους δὲ ἰηῖνϑ. ἧ, τολόΡ6. τῶν 

διόδων ἀθρθπαβ οῃ ἄπειροι. γὰρ ΘΧΡΙΔΙΠΒ ὙΓΠΥ {16 πἰρηΐ τγὰβ ἄατκ. 

τελευτῶντος τοῦ μηνός, αὐ ἐλ ὁπ γ᾽ ἐλ6 φιοηέϊ, (1. 6. 1π6 Ἰχπᾶῦ 

τη ἢ, ῃ6 γῶν Ὀθίπρ ΤΘΟΚΟΠΘαᾶ ἴῃ Ἰᾳη81 {ὴ6. ΟἿ, ϑιηλ 5 Ὀϊοί. 

Απίϊᾳ. Ρ. 178) τα τσλϑγν ἐδιθγ6 τρα8 0 ηλοοΎι. ἐμπείρους---τοῦ μὴ ἐκ- 
φεύγειν, ““τοοῖδ ἀοφιιαϊγίφα, «οἱέδ, ἐδ. ἡιοανι8 97 ργευθηέϊηι ἐ]ιοῖγ" ἐβδοαρε; 
Εἰὔθγ ]]γ, δθύ(γ νεῖ ἐν οὐ 707 ἐλπιεῖ} ποΐ ϑβοαρίηρ." ΟΥοθογ. ΒΙοοπιῇ, τρη- 

(618, ἐλοβθ τοῦο ριιγϑιιοα, ἐλόηυ ἐμαΐ ἐλοψ ηυϊφλὲ πιοὲ ὁβδοαρθ. Βα ΤΥ 

Δα τοῦ μὴ ἐκφεύγειν, ἴῸΓ ὙΠῸ Ὑγοῦ] ΒΌΡΡΟΒΘ ὑμαῦ {π᾿0 Ῥ]αὐοϑηβ ρὰτ- 
5664 {ΠΘΤὴ [Ὁ] ΠΥ ΟΥΠΘΙ Ραγροβοῦ Κ΄ποἢ ἃ ὑδαθο]οσῪ 15 ποῦ ἴο Ὀ6 Ῥτ6- 

ΒΙΤηΘα ἴῃ ἃ Ὑγεϊοι Πκ ΤΉΠΟΥ ΑἸ 68. ὥστε (Θοθαίϊο, β8θ6. Ν, οἡ 1: 

θὅ. ὃ 1) 15 ΒοΙΘ [Ὁ] ον θα Ὁ. {ῃ0 ᾿πα]οαίϊνθ, Ὀθοδθβα ὕΠ6 Τϑβα]ῦ οὐ οἶος 

18. ἱπαϊοαιθα 85. ἃ ἴδοὺύ. Οὗ Κ. ὃἕξ 841. 2. 8; 806. Τ᾿. 8. πολλοί, 

γιατ. ἈΔΔ5 ὉΠ οαρύϊν 5 ὑσογο 180 (οἵ, 1. δ. ε7 ), δὰ {Π9 ὑγΟΪΘ ΠΌΠΩ ΘΓ 

800, ποῦ ααϊΐθ ομ6- 8} Ῥϑυιβηρᾶ. 

8. τὰς πύλας 15 {π6 οὈ]θοῦ οὗἉ ἔκλεισε. στυρακίῳ, “ἐλ ες αὐ {6 

ἴοιρο}" ὁγι 97 {16 8ρόαγ7-δ 71.) ΤΑ 46]] ἀπ ϑοοῦῖ. ὙΠΘ στύραξ (6 ποθ 

116 αἰτηϊπαςγθ στυρακίον) Ὑγἃ38 ἃ ῬοΪηἰοα οαΡ οὗὨἨ ὈΓΟΏΖΘ, ἴπ Ὑγ ἢ]0}} {16 

Ῥούζοπη οὗ {π6 ΒρΡΘδγ νγᾶϑ ΘῃΟ]οβϑ, δηα ὈΥ [ὈΤοΪηρ γΒ]Οἢ ἰπίο [ῃ9 

δΤΟΙΠΩ͂, {Π6 ΒΡΘΆΡ Ὑ788 τηϑὅθ ἴο βίδῃηα οὐθοῦ (οἵ. ψΡρ. θη. 12, 180). 

866. ὅτ}. ιοῦ. Απίϊαᾳ. Ρ. 4607. βαλανου---ἐς τὸν μοχλόν. ΤῊΘ 

δαΐθ ὑγὰ8 [αβδίθηθα οἱ {Π6 ᾿ἰπβὶ49 ὈΥ ἃ Ὀδ1: (μοχλός), Ὑν ΠΟ. τγὰ8. Καρῦ ἴῃ 

115 ῬΓΌΡΟΙ ρῬοβι τοι ὈΥ ἃ ΟΥ]] Πα τ οδ] ρίθοθ οὔ ἱνοη (ὦ ρέῃ, δοῖέ, βάλανος), 

Ῥδββίηρ ὑπγουρη πο ῬΔῚ ΡΘΡΡΟΠαΙΟΌ]ΔΥ]Υ δηα Θηὐουϊηρ ἃ ΒΟ] ἴῃ {Π9 

σαῖο, 580 {παΐ, ΠΠη]16855 0 τγὰ8 [ἌΚθη οαὖ, {πὸ ὍΔ οὐ] ποὺ "6 τϑιηουθᾶ 

ἀπᾷ {Π|0 ραΐο ορθηθᾷ, Τὸ οχύγδοῦ {818 θο]Ὁ ΔμοῦΠο Ῥῖθοθ οὔ ἴγοη, β θα 
ἴο ἰῦ ἀπᾷ οδ]θα βαλανάγρα (α ἐδίηᾳ ἰο οαΐοῖ, ἐδ δοῖέ 07 α βάλανος), τγὰ5 

οι] ογοᾶ. Οἷ, διη! 8. Ὀιοῦ, Αηθᾳ. Ρ. 776. ΘΙοοιμλῆ, πη 45. 8ὴ οὔβοὰ- 

ΤΙ ἴπ ἐς τὸν μοχλόν, Ὑ ΠΟΙ ΒΘ γου]α τϑῆονθ ὈΡ ΒΌΡΡΙΥἿηρ; καὶ αὐτὸ 
ἐμβαλὼν ὈρφίοτΘ {Π|680 ὑνογᾶ8. μηδὲ---ἔτι, πὸ ἰοη0167.. 

4, ἐς τὸ ἔξω, οὐον" {716 οτιΐδίαο, οἱ πλείους οἵ ἴΠοθ6 ὙΠῸ Ἰϑαρρᾷ 

ἔτότα {Π6 ὑγ8]}}. ἐρήμους, ἷ. 6. ἀπραδΙ 64. λαϑόντες καὶ διακό- 

ψαντες --οἔλαϑον διακόψαντες καίἔ. ΑΒ 109 ΨοΓᾶΘ πον βίαπα Ῥοχί. 
ΤΟΠοΓΒ, οἰαηι οὐ 4) γαοίο τυἝοίο. οὐ πολλοί. ΤΠ τϑάβοῃ 15 σίνϑη ἴῃ 

{86 ποχῦ βϑρηΐθηοο ἰηὐοαπορᾷ Ὀγ γὰρ (6) 1] οαν 18). ἄλλοι. ... 
ἀπώλλυντο, διιὲ οἰιθγ8 βοαϊίογοά, αὐοιέ ὧν αἰγδνοηέ ρατίβ 7 ἐδ οἷέῳ 

»ογ]δ)οά. 
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δ. τὸ δὲ πλεῖστον οἵ {πο86 ὙΠῸ σγοτο Ἰο Ὁ, ὅσον μάλιστα, ηινοϑὺ 
οοροοϊαϊζ ϑδιιοῖ, αϑ. ἐσπίπτουσιν ἰβΒ Ῥαῦ ἱπ {Π6 ΡὈ].ΓΆ] Ῥθοδαβο τὸ 

πλεῖστον 15 ἰΙκοη οΟἸ]Θοὐϊγῖγ. Μ. ὃ 802 ; Ο. ὃ ὅ48; 5. 8 161, 2. 

ὃ ἦν τοῦ τείχους (866 Ν. οἡ 1. 184. ὃ 1). ΒΙοοιηΐ. τὶ Ῥονῦ. ὑγαπβ]αΐθβ, 
τοΠ ον ἀρα8 οογιξϊγιίοιι ἐο {6 τοαϊί, Βαΐ εἴχετο ἱπδίθαα οἵ ἢν σου] ἴῃ 
{παῦ οὔ86 πᾶνο Ῥ66Π ΘΙΩΡΙΟΥΘΩ, ἃ πα ἰῦ ΒΘΘ 8. ΠΥ ΔΓΓΔΗ 8016. 0 ΒΌΡΡΙΥ 
ἐχόμενον. αἱ πλησίον (ἰο {πΠ6 ὙΠΟΡΔΠ58) ϑύραι. ἘῸΓ {115 ᾿πΐοι- 
Θἤδηρθ οὗἉ {πὸ τοϊαὐϊν πα {πΠ6 ἀθπιοηῃβίγαίινϑ, ἰπ {Π6 οοπίϊηπαίίοη οἵ ἃ 

Ῥγοροβίμἴοῃ, οἵ, ΜΈ. ὃ 472. 8. ν. 182. [πῃ οοπβθαάθοποθ οὗ [18 σἤδηρθ, 

Ἡδβδοῖς Θμο]οβο5 αἵ... «αὐτοῦ ἴῃ ἃ. ῬΡΑΙΓΘΗἐΠ6βῖὶβ. ὙΤῊΘ 58Π16 οὐ ἴο τ6- 

ΤΠΔ ΚΒ: “ αἱ πλησίον σύραι ὨΪΒ1] ΔΠΙΡ] 158. θϑί, δι 97ὴορίμφια 2αγ 

[120] 58π6 'ἴπ δάνογβα ἐθαϊῆοὶϊ, ἀπο δα ππασιμη Ρογϊηθθαΐ, Ρδιΐθ 

δνδηΐ." οἰόμενοι... «εἶναι, ἐμεπιδίηᾳ ἐλπαΐ ἐλ ἀοονδ 47 ἐδ6 Φαἀϊγο6 

106}.6 ἐλι6 οἱέψ σαΐε8 (πύλας). ἄντικρυς, δἰγαϊσλΐ, ρίαΐη. 

0. ἐβουλεύοντο εἴτε κατακαύσωσιν ὥσπερ ἔχουσιν---εἴτε---χρήσωνται. 

ΤῊηΘ π86 οὗ {π6 ἱπαϊοαίϊνο ᾿πϑίθδᾷ οἵ ἴπ6 ορίαϊινο ἴῃ {Π6 ἀδθρπαθηΐ 
οἴδιιβθ, σῖνεβ 16 Πα ΘΠΘΡΡῪ ἴο {πΠ6 παργαἰϊνθ, δΔη4 τᾶ κοβ ὑπ βαθογαϊ- 

ῃδίθ Ῥγοροβι το θη ρῃδῦϊο. Οἷ Κὶ. ὃ 827. ΚΒ. 2. 
. χρήσασϑαι. ... «βούλωνται, ἰο ὕ6 ἐγοαϊεα α8 ἐΐομ ([Ππ Ῥ]αύθοδ8) 

ηνῖρ] γρίφαϑο, ἴ. 6. ἸΠΘΥ͂ ΒΓ ἀργά αὖ αἰβογθίΐοη. ἘῸΣ {Π6 Ῥαββίνθ 

ΒσηϊΠοαίίοη οὗ χρήσασϑαι, οἵ. Μύ. ὃ ὅϑ2. α. 

ΘΟ Ρ ΕΣ Υ: 

Α ΤΠΘΌδη τοϊσοοσηθηῦ τυ μΐο ἢ ΒΠου] ἃ Πᾶν τοϑοῃρα Ῥ]αἴεθα ἴπ {Π6 πἰσηΐ, ΠΟῪ ΔΥΥΙγ 68 (8 1), 
Ῥαΐ, ἱπ ΘΟΠΒΘα ΘΠΟΘ οὗ ἴΠ6 ταῖη ἃ η ἴῃ αἰ ΠΟ] ν οὗἨὨ ογοββίπρ ἴΠ 6 ΑβΒόοραβ, ἴοο αἴθ ἴο αβϑὶβὲ 

{ποῖ ΘΟ ρΔΠΐΟΠ8 (δὲ 2, 8); [Π6 "ΓΠΟΡΌΔΠΒ τηραϊίαίο τοίδ!!αἴϊοπ ἀροη 580} οὗὁὨ {Π6 Ῥ]δίφθαπβ 

885 Ἰγϑᾶ ἴῃ ἴπ6 σοπηίτγυ, θαΐ {πΠ6 Ῥ]αἰζθαΠΒ ἴπ {πὸ οἷν δη οἰ ραίϊης {}|15, Γσθαΐθη ἴο Ραΐ {Π6 

ΤΠ ΘΌδΠ ῬΥΙΒΟΠΘΓΒ ἴο ἀθδίῃ, ἴῃ οΆ86 ΔΠΥ ἱΠΊΠΙΤῪ 18 ἄοπο ἰο ὕποβο πυϊτπουΐ, Ὀὰδ ᾿γοπηΐβο ἴο 

Τοϑίογο [Π6 ῬΎΙΒΟΠΟΥΙΒ, {Ὁ 1Π6 ΤΉ ΘΌΔΠ5 ὙΥ1}}} ουδοῦδΐθ τΠοῖτ ἰουσι το ΥῪ (δ 4, 5) ; τυ] ἢ Ργοιηΐβθ 

86. ῬΙδτεθδηβ ἄθην ὑπαὶ [ΠΟΥ ΘΥΟΥ τπηδᾶθ (δ 0): πὸ ΤῊ ΔΠ58. τϑῖϊτο ἔγοτη {Π|6 ἰθυγί ΟΥΥ, 

ὙΥΒΘΓΘΌΡΟΙ {Π6 ῬΊαἴεθαΠΒ τοιηουο {ΠοῚγ ἔτ π 5 ἴσου [Π6 οοα τυ ἰπίο [πο οἱγ, απᾶ μΡαΐ 411 
188 ῬΓΤΙΒΟΠΘΓΒ ἴο ἀρϑίῃ (8 7). 

1. οὺς ἔδει---παραγενέσϑαι, τοῦο 1067.8 ἕο 6οη16 ΔΟΘΟΓΑΪΠρ ἴο Ργθνὶου5 
ΔΙΥΔΗΡΘΙ ΘΗ, τῆς νυκτὸς ἰΒ ἴΠ6 σοηϊίῖνθ οἵ {{πη6, Δη4 πανστρατιᾷ 

15. {πΠ6 ἀδίϊνο οὐ δοοοιηρδῃϊπηθηΐ. εἴτι ἄρα μὴ προχωροίη (86. τὰ 

πράγματα), 17) Ρογ οἤαγιε6 8ιι66688 βἠοιία ποΐ αἰΐεπά. ΤΠ6 Δροοββ ἔα Κο85 

{Π6 ἱπαϊ]οαίϊνϑ (ἔδει) θθοδιβθ 116 δεβου το η. 18 Ροβιτἶνο, Ὀθπῦ [Π6 Ῥγοίαβὶβ 
ἷβ Ραῦ ἴῃ {Π|ὸ ορίϑίϊννο ἰο ἄθποίθ {Π6 ῬΟββί Ὁ]6 ΘοοῦσΘ ποῦ οὗ {ῃ6 {πϊησ 

ΒΡΟΚοη οὗ, Οἱ Μί. ὃ δ24. 8. ἐπεβοήϑουν, ὁαηιθ ἰο ἐδιοῖν" αἱά. ΤῊθ 
ἱπρου θοῦ ἰβ ΠΘΓΘ ΘΙΠΡΙοΥ θα 69 οογπιαΐι (566 Ν. οἡ 1. δ, ὃ 4), 85 πὸ αἰᾷ 
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ὙΩ5 ΤΘΔΠΥ ΓὨΓΠΪΒηθᾶ, ῬΌΡΡΟ ΒΟΥΘΥΘΙ ΤΌΤΊΔΤΚΒ, {Παὺ βοηϑεῖν ἔτο- 

ααΘΠΕΪΥ 85. [86 βἰρῃϊβοδίίοη αταλίο ρῬγοποϊδοῖ, ἐπὶ τόπον τινὰ Ὀδὶπα 
ΒΟΙΠΊΘΕΙ 165 Δἀαοᾷ, , 

ῶ. τῶν Θηβῶν. 5. ὃ 197. 2. τὸ ὕδωρ, ἐδ6 γαΐη. ΟΥ̓, ΤΙ. 4. ὃ 2. 
-.-- ἐῤῥύη μέγας, 7οιοεα ἀ66} --- τρα8 βισοϊϊφη. 

8. πορευόμενοι... . «παρεγένοντο, ὃψ ἐλεῖγ" πιαγολῖπᾳ ἐπ ἐπ 6 γαΐη, απᾶ 

ἐλ6 αἰηἰοιιέμ τοὐέλ, τολίο, ἐλόψ ο» 586, {ὴι6 γυον'., ἐλον αγγἱυφα, ἐοο ἰἸαίο. 

ἤδη, αἰγεαᾶψ. ἀνδρῶν Ἰἰτηϊΐ5Β τῶν μὲν 8π4 τῶν δὲ δκδη. ρϑ8ι- 
{ἰνο]ν. 

4. τοῖς... -Πλαταιῶν, ἀφαϊηϑδέ διμμοἦ, οΥ ἐλ6 Γἰαξΐααη8 α8 τσ676 «τοὐἐποιιέ 

ἐλ εἰίψ ((. 6. Ἰϊνίησ ἴῃ {π6 οουηΐ}). τῶν Πλαταιῶν ἀρΡΟμ 5 οἢ τοῖς 

ἔξω. ἦσαν γὰρ κ. τ. Δ. ΟΧΡ]αἰη5 τοῖς ἔξω, δΔηᾷ ἐβούλοντο γὰρ 18 

ΘΡοχθρϑίϊοδὶ οὗ ἐπεβούλευον αὖ {πὸ Ὀορὶπηϊηρ οἵ {πΠ6 βϑοίϊομ. οἷα 
«οὐ γενομένου, ἡπαϑηνμοῖ, α8 ἐδ δοϊί οαηιθ τιροτὶ ἐδιθην αἰιθαρθοίοα ἐμ (, 
Ῥοῖηρ) ὅγυ ὦ ὑΐηιθ 97 Ῥρεαθθ. ΟἿ, 5. ὃ 220. ἃ; Ὁ. 8 062. εἴ τινα λά- 
βοιεν---ἢν ἄρα τύχωσί τινες ἐζωγρημένοι, “ ἐοτἴα ἐλομ διιεοοοα ἐπ, ἑα ίηρ 

απ ρυγ βου 67--ϑἠοιϊα απ λαρρεη ἰο λαῦνο ϑεθη, ἑαΐόη, αἰΐτε. ΑΥΠΟΙΪΑ. 

ΤῊΪ5. ΓΘ βΒ]  ]οη. 15 Ὀα5θα οὴ {πὸ αἸβυϊπούϊοι τυ Β]Οἢ Π6 ἰᾶγ5. ἄοννη ἴῃ {89 

τι86 οὗ {Π6 τποοῦβ, {πᾶῦ {πΠ6 ορύδϊινθ θχρῦθβϑθβ πποογίαϊπίν, τνῖ ἢ ΠΟ 

ἱπϊτηδύϊοη οι {Π6 ρᾶτύ οἵ [16 Βρθδκθ οὐ' δοΐογ ἴῃ τοβρϑοῦ ἴο ἐπ ργοθὰ- 

ὈΠΙΤΥ ΟΥ πη ρΓΟΡὈΙΠΥ οὗ {[Π6 ονθηῦ; ὙΠ ΘΓΘα5. [6 Βα] ποίίνα 5ΠΟΥΒ 
ἐπδῦ ΔΠ. 1ΠῚΡ. ΘΒΒΊ 0. 15 θη θγίδϊ ηθα οἵ 15 ῬγΟ Δ ΠΥ, ΔΙ ΠΠΟπσῊ Ἐπ ἐπΐησ 

15 σοῦ πποουίαϊη. ὅθ Ν, οἡ 1. 9ὅ. ὃ 1 (6). Βαυῤ Μί. (δ 625. 60) 566 118 
ἴο τοραγὰ [6 Τη0068 88 ρα ἰορσοίῃου ΠΘΓῸ 'ἴῃ 80 Θα αἰ ἰθηῦ 56η86. 

ὑπάρχειν ἀρροηαβ οη ἐβούλοντο. 

ὅ. οἱ μὲν 15. ΟΡΡοΒρα ἴο οἱ δὲ ἴῃ ἐπ ποχῦ βθηΐθῃρο. 

αὐτῶν, τρλλίο λον 1ρ676 μοὶ αοἰδογαζίη. περὶ τοῖς ἔξω, ἰἱ. 6. ἴῸ {186 

βαίοίυ οὗ ποβθ νιῦπουῦῦ {π6 οἰΐγ. ὅτι... -δράσειαν, ἐλαΐ ἐλον παά 

αοἰοα τνλιδέϊῳ ἐπι τολαΐ ἐμεμ παά ἄοηιθ. τὰ πεποιημένα 5 1ῃ 8 ἀοοιβαίϊνθ 
ἀοπούϊηρ ἴπ6 αὐβίγδοῦ οὗ [ηΠ6 σϑῦῦ. 55. ὃ 181. ῶ. ἘῸΓ {1 ορίατῖνο, οἵ, 

5. 8 218. 2. πειραϑέντες ᾿ιἃ8 8ἃΠ δοίϊν βρη Ποδίϊοη. τά τε ἔξω 

18. γι θη. 88 ὑποῸρ ἢ ὅτι οὐ, 8η4 ποῦ ὅτι οὔτε, Πδα ρῥγθοθαβᾶ. 

ἔλεγον ἰβΒ ἴο ῬῸ οοππθοίοα ψἱ ἐξέπεμψαν. αὐτοῖς ΤΟΙ 5. ἴο {Π0 
ΤὨΘΌδη8. εἰ δὲ μὴ -Ξ εἰ δέ, οὐλογιρῖδο, ἸΠαΒ ΠΟ 845. ἰδ [Ό]]Ονγ5. ἃ 

ποραῦϊνο βοπίοηοο (οὗ «618. Κη, ὃ 860. ὅ). ὙΏΘΓΘ 5 ῬΓΟΡΘΙΗΥ 8 
Ῥδγῦϊ8] 6}} 10 515 ἴῃ {Π|5 ῬΏΓαβθ, ἴο Ὀ6 Τηθηΐα!]ν ΒΡ θα: διέ ἐγ ἐλεν αἰά 

ποί αὐϑίαϊη γον ἀοίης ἐγ)ιγ, ἐλεῃ βαϊα, οἷο. οὗς ἔχουσι ζῶντας Ξ- 
«οὔοην Ἰλοῃ Ποῖα ργϑοη 673. ἀναχωρησάντων οοῃίαὶΠΒ [Π6 Ῥγοΐαβὶβ 
(869 Ν. οπ 1. ΤΙ. ὃ 0). ἀποδώσειν. Ἐθμθοαῦ ἔφασαν. 

θ. ἐπομόσαι φασὶν αὐτούς, αὐγην ἐπαΐ ἐλον ((Π6 Ῥ]αύεθ 8) 81007'6 0 

(ἐπι--) ἐλι6 οὐδϑογυώποο οΥ᾽ ἐδιὶδ ἀσγεοηιογ (ταῦτα). οὐχ ὁμολογοῦσι, 

αοπῃ. οὐ ἰβΒ περᾷ ὙΠΟΓΘ ἃ βἰῃρίο υγογᾷ πὶ [16 βθῃίθποθ 18 ἴο Ὀ6 τηϑαθ 

» 
ετι. ... 



σπλρ. Ὑ1] ΝΟΤΕΒ. 441 

ποραίνο. ΟἿ Κ. ὃ 818. Ἡ. 1. ----- εὐθύς, ἡηνηιοαϊαϊοῖν, 4811 65. ἀπο- 
δώσειν, Δα 15 Ορροβοᾶ ἴο {π6 {ἴΐπηθ ἀοβίσμαίθα ἴῃ λόγων πρῶτον γενο- 
μένων (80. ἀποδιδόναι) ὙΥ ΒΙΟΠ [Ὁ]]ΟΥΥΒ. οὔ φασιν. ὅθ0 Ν,. οῃ οὐχ 

ὁμολογοῦσι. 

Τ. οὖν ΒΘΓΥ6Β ΠΟΙΘ 85 ἃ Ῥδυ 16 οὗ ΤΘογΘ ΠΟΘ τε αἀ8 70. ἐλμαΐ πιαξέογ, 

(βουνοῦ μ6 {τα} Τὴ Πᾶνο ᾿ἰαΐη τὶ οἰΐπου ρΡαυγ) ἐλ 7 λεϑαγ8 

«οὐἐλάγοιο, οἷο. ἐσεκομίσαντο Τοῖογ5 ἴο {πΠ6 ΤῊ ΘΌΔΗΒ. ἀπέκτειναν 

τοὺς ἄνδρας εὐθύς. ΤΗδῦ {Π15 αὐτοοϊουβ ἀθθα γγὰ8 ρϑυουτηθα ἴῃ ν]ο]ίϊοη. 
οὗ {Π6 βυρΌ] Δύο Π5. ΘΧΡυΘββθα πᾷ ᾿πηρ]164 ἴῃ {Π6 ὑγθδίυ, 15 ὙΘΥῪ Πη8η1- 

ἴεϑύ. Τὴθ Ῥϑυῆαν 85 Ὑγ6}} ἃ5. ογποὶν οὗ {Π6 δοὺ 80 θχαβρογαϊθαᾶ {86 

ΤΉΘΡΌδΠηβ, ὑπαῦ ΠπῸῪ οου]α Ρ6 Βα βῆρθα τι ποίῃϊηρ 5ῃονῦ οὗ {π6 αἰίον 

ἀοβίγποίίοη οἵ {πΠ6 Ῥ]αίεθδηβ. Εὐρύμαχος. ΟἿὮἁ 1]. 2. ὃ 8. --- πρὸς 

ὅν, υοὐέ, τοῆοηι. Κ΄. ὃ 298. 8. Ὁ. οἱ προδιδόντες, ρτοατέογ68. 

ΟἾΑ ΡΤ ν ὙἹ. 

ΤΠ Ῥ]αἴξοϑιβ παυΐπο οπέ ἃ ΠΊΘΘΒΟΠΡΘΥ ἴο ΑΙΠ6Π8, μα {Ποῦ ΔΠΔΙΓΒ. ΟἹ. ἃ8 βοοῦ ἃ [οἰ ηρ' 48 

ῬΟΒΒΙθ]6 (8 1): ἴπΠ6 ΑΒ ηἴδη8. οα {1Π|0 τϑοοῖρῦ οὗ {Π6 ᾿πίοΠβθηοθ, ΔΡΡΓΘ ΒΘ Πα ΒΠ 0} οὗ {89 

Βωούϊδηβ 88 ὑγ το ἴπ Αἰίΐοα, δπα αἰτοοῖ {π6 Ῥ]αἴεθδηβ ἴο ΤηΆ ΚΘ ΠΟ αἰβροβίίίομ οὔ {π6 ῥυῖβοπ- 
ΘΥ5. ἘΠῚ] {Π ν Πδα σοπϑβαϊθα τυ] 1} {Π 61 (δ 2), ἴῸΥ ἴΠπῸν Ππιδα Ἰϑατπῦ ποίμϊησ οὗ {πΠ6. βίαίο οὗὮ 

Ἐπ] πσ5 Βα Ὀβοαποπί ἴο {πὸ ἀοῖοαΐ οὗἉ 1η6 ΤΠ Ό8η5 (ξ 8); {πΠ6 Βουδ]α Βηα5 οὴ. ΗΪβ ἃΥτῖ 8] {πα 

ἔΠ6 ῬΥΪΒΟΠΘ 8 μᾶνθ Ὀθθὴ ρΡαΐ ἴο ἄθαίῃ. Τὴ6 Αἰ Θηΐ8η5 Ρ]δθθ ἃ βϑΥσΊδοη ἰη Ρ]αἴξοα, δπᾶ 

ΤΘΙΠΟΥ͂Θ ἔΠ6 ὙγΟΙΠ6η πα οὨΠ]Πάτθη ἴὸ ΑἴΠ6 5 (ὃ 4). 

1. τοῦτο τοίουβ ἴο {ΠῸ βδπρηΐοι οἵ [Π6 οαρίϊνοβ, πα {Π6 ΤΩΘΒΒΘΠΡῸΡ 

(ἄγγελον) νγὰβ ὅπ {ῃϊνᾷ ομθ βθηῦ ἴο Αἰῃθηβ. οἡ {{|8 οσοαβίοη (οἷ, ὃ 2 
᾿ἰηἴγα). ῬΟΡΡο ἴ5 αἰβροββα ἴο τϑίοι τοῦτο ἴο {Π0 ὙΣΠ016 ὑγδηβϑοίίομ. 

ὑποσπόνδους. ὅ6ο Ν. οπ 1. θ8. ὃ 8. πρὸς τὰ παρόντα, (ἕο ἿΠ ἴο 
ἐΠι6 ργεβοπέ βἐαίο 9 ἐλιΐγιγϑ, ὈΘΙΟη 95 ἰο ἡ ἐδόκει. 

2. ἠγγέλϑη Πᾶ5 {Π|Ὸ ἔογοο οἵ ὑπ Ῥ] ρου θοῦ. εὐπὺς---καί, α8 8007. 

α8. 80 {ῃ6 1ιαἰΐηβ. θηρίου, δέαξέην αὐφιιε----ϑἰηυμῖ αἶφιιο. τὰ τς 

γεγενημένα --- ἐΐμβ δἰζιιαὐτοη, 9 16 ᾿Ιαίααηπδ. ΤῊΐ85 τϑῖθυβ ἤο {Π9 ΠΘΥΡΒ 

Ῥγουρῦ ἰο Αὐῃοηβ ὈΥ ἴπ6 ἢγνβὺ τηθββθηροι", Το] ίϊησ ἔο {Π6 ΒΌΓΡΥΪΒΘ οὗ 

186 οἷν Ὀγ {πὸ ΤᾺΘΌΔηΒ (11. 2. ὃ 1). ὕροῃ {Π|85 1η6 ΑΥ̓ΠΘΗἾΔΠ8. ἀρρτο- 
Βοπαρα 411 {πὸ Βερούϊδηβ νυ Ἱ πὶ {πο ὶν οἰγ. Βοίογο [Π6Υ Πδᾷ {ἴπη6, Ποντ- 

ΟΥ̓ΘΙ", ἴο ΤΟΡΙΥ ἐο {π|8 ἢγβῦ τηθββᾶσθ, ἃ ΒΘΟΟΠα ΤῊ ΒΒΘΗΡῸΙ τϑρογίθα [Π60 
ἀοίραῦ οἵ (6 ΤἜΘΌΔηΒ, ὙΥ ΠΘΓΘΌΡΟΙ ΔΠ ΘΠΒΎΘΙ Ὑ͵88 ΓΘΟΠΓΠΘα ΤΒΡΘΟΙ ΠΡ 

168 ἐγθαϊπηθηῦ οὐ {π6 ΡΥ Ἰβοπθυῦβ, γ ΒΙῸΟἢ αἸα ποὺ σϑϑοὴ Ῥ]δίθοα ἀπῸ}} {Π0 

οδρίϊγοβ πδᾷ Ῥθθπ 5]αῖθ. ἃ {Π|Γα ΤηΘΒΘΘΏΡῸΓ Ὑγ88 ὕΠ θη ἀοβραίομϑα ἰὸ 
ἱπαῦῖτο οὗ {πὸ ΑἸΠθηΐδη8 0Π|6 Θοῦτθθ 0 ΒΘ Ῥαγβαθα ἴῃ {Π8 οχἰβίϊηρ βίϑίθ 

οὗ {πίησβ. 1 81ὴ ἱπᾶοθίρα ἰο ΒΙοοτηΐ, ον το βυθβίαποθ οὗἨ {18 ποίθ. 
---- ὅσοι --- τόσας ὅσοι, οἵ ὙὙΪ0} (Π0 ἀπίθοραρῃῦ ἴδ [Ὁ] ουγθα ὈΥ Βοιω- 
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τῶν 88 σΘηϊνγο οὗ {Π6 “ΟΪΘ. πρὶν---ἊἋουλεύσωσι. ΤῊΘ 5Βαθ] αποίϊνθ 
18 ΘΙ" ΡΟ  οα (85 818] συ μθη Βα ϑυϊθαϊοα ἔον ὑπ ορίαξγθ) ἔοῦ {μ6 βᾶκθ 
οὗ νιν δοῖγ Δ η4 οι ρ]Παβῖβ, [Τύ 15 σϑίου γα ὈΥ βοῖὴθ Πούγθνοῦ ἰο (ἢ {1π|0 

οἵ ποιεῖν. ΟἿ 9618 Κύμη. ὃ 848. Οὖβ. 8. ἘῸΓ πρὶν ἄν, 5600 Ν. οῃ 1. 
91. 8 8. αὐτῶν, ἱ. 6. [π6 οαρτδα ΤΠ ΘΌΔΠη8. 

8. γὰρ Βῃ0γΥγ5 ΠΥ ὑΠ6 ΑΥΠΘηΐδηΒ αἰ θοϊθα {116 οαρύϊνοβ ἴο Ὀ6 βανϑᾶ, 
νἱΖ. θθοϑιβο [ΠΟῪ Ὑν 618 Ἰρῃογαηῦ {πᾶῦ {ΠΟΥ Πδα ΔΙΡθϑαυ Ὀδθη ραῦ ἴο 
ἄοδῖῃ ; δη4 {Π6 ποχύὺ γὰρ ΟΧΡΙαΙη5. ΠΥ {ποὺ Πμδα ποῦ τϑορὶνγρᾷ ἰμτοὶ- 
Ἰροποθ οἵ {π6 ἀραῦῃ οἵ {Π6 ΡΥ ΙΒΟΠΟΓΒ. ἅμα... «γιγνομένῃ, αϑ 8007) 

αϑ ἐλ οηυΐγαηοθ (οἵ ἴπ9 ΤΠΘΌΔη5) ἐοοΐ ρίαρο. ὁ δὲ δεύτερος. ἘΒ6- 

Ῥοαύ ἐξήει. ἄρτι νενικημένων (80. Θηβαίων), 2ι|ι8ὲ αὐέον ἐΐ6 ΤἼοϑατι8 

λαΐ δεθη, ἐοηψιιογε. ἄρτι 15. Οἴζθῃ πϑοᾷ ἐο ἀθῃοῖθ ὑπαῦ τυ μῖ ἢ ἐλ Κο5 

ῬΙαοο ἱπητη θα δίθ! Υ ΔέΓοῚ ΒΟΙῚ6 ΟὔΠ6Ρ δυθηῦ. τῶν ὕστερον (ὃ. ὃ 169. 

1). 1. 6. Ὅη6. Ῥϑι]οΥ ἢ {π6 ΤΗΘΌδπΒ ([. δ. ὃ δ), ἀπ {Π|0 τηδββθοῦθ οἵ 
{Π6 ῬΥΪΒΟΠΟΙΒ. οὕτω δή, ἐλιι8 ἐλιόρι. 

4. μετὰ ταῦτα. ΤῊΘ ἰηΐορνα! οου] ποῦ ἤδγθ ὈΘΘἢ ὙΘΡῪ Ἰοπρ, δ5 Ὁ 

ὙΥᾺ5 ΠΘΟΘΕΒΑΓῪ [0 Ρ Ρ]αὔεθα ἱτηπηθα]Ἰαίθ]Υ ἴῃ ἃ ροβίατο οὗ ἀθίβπος. ------ 

ἐσήγαγον ἔνΌΤΩ {116 οουπῃίνν οὗ [Π6 Ῥ]αίθθαμβ, 8Π βου ΠΔΡ5 ἱπ ρα ἔπο τα 
Αὐἴοδ. τοὺς ἀρχειοτάτους ἴῃ ΓΟΒροΟῦ ἴο ὙΧ8Γ. 

ΟἸΓΑ ΡΒ ὙΠ 

ΑὙοῦ 18. ΔΠΑΪΓ αὐ ῬΙδίεθα, {πΠ6 ΑἸ Θπΐδη8. δπα [π6 Τιοθ τ ΠΙΟΠἾΔΠ5 ΤΠΔΚῸ ῬΓΘΡΑΓΑΙΟΠΒ [ῸΓ 

1π6 ἈΡΌΓΟΔΟΙἑΠς’ νγατ, ὈΟΤΉ ῬΑτΪ65 ΤΟΥ Πα πο’ Δ] Δ Ο05. 85 ἸΠΘΥ ὙΥΘΓΟ ΔΌ]Θ τυῖτἢ 186 Εἴηρ, [Π6 

ΔΎ Ατίδτ8, ΘΠ [Π 6 ΒΤ ΟΠ Παΐ Πρ; βέαϊοβ (8 1): [Π6 ΤιΔοθ το ΟΠ ΔΒ δαορί νἱΞΌΓΟΙΒ ΤΠ] ΘΑΒΈΓΟΒ 

[ῸΓ ἱπογθδβίηρ ΠΤ ὭΔΥΥ (8 2); ἴπ ΑΥΠΘΠΐδ 8. ΘΑΓΘΙΆΠΥ ΟΧϑπλΐπο {Ποῦ ΤΟΒΟΌΓΟΘΒ, δηὰ 

ΒΘΠ4 ΘΠ θΑβ5105 ἴο 1Π:6 ῬΙ8 068 ΔΓοΟ Πα ῬΘΙΟΡΟΠΠΟΒῈΒ (8 8). 

1, ὡς πολεμήσοντες --Ξ- 707 ἐδ6 ἀρργοαο]ιήη τοαν (Κ. ὃ 819. 6; 8. 
ὃ 236. δ). 1 Βᾶγνϑ Ῥ]δοθᾶ ἃ οοιηπηδ ᾿πβίθδα οἵ ἃ ρουϊοᾶ (τ που), 
ΓΓΟΡ πολεμήσοντες, Ἰῃδϑιητ0}} ἃ5. πρεσβείας τε μέλλοντες--- βαρβάρους 
ΓΘΙΟΓΒ ΑἸΚῸ [0 {π6 Αὐμοιΐϊδηβ ἀπ Τιοο τη μΐδΠ8, αιϑθῖθ οἶθαι Τσοτα {πὸ 
ΤΟ]]Οννηρ; γον 8. ἤλπιζον ἑκάτεροι. ὅσαι... «δυνάμεως, α8 να αϑ8 
τρ676 τού ϑιιἠ)εού ἐο ἐΠι6ἴ7" φοιογ' (ἸῦΘΓΔ]]Υ, α8 10606 δοψοηα, ἐλιοῖν" ροιοον). 
Ἐρίθγοποο 15 πϑα ἴο {Π|6 βίαϊθβ Βροκθῃ οἵ 'π {πὸ 10]ουν ἴῃ οοηίοχί. 

2. Λακεδαιμονίοις μὲν πρὸς κ. τι Δ. ΤῊΘ βΥΔΙΏΓΊΔΟΪΟΑ] ΟὈΒΟα ἐγ οἵ 
{Π|8 Ῥϑββαρο 18. ΒΘ, 8ἃ8 ἴο Ὀ8ΗΠΟ ΘΥΘΙῪ δὐξοπιρῦ αὖ ἃ βοϊαίϊοι τυ μΐοὶ 
8881} 06 ἔγθϑ ἔγοιη οὈἠθοίύίομβ. ΤῊΘ οοπ]θοίαταὶ τα ϊηρδ Πα οΥὐἱ υἱοἴξιηβ 
ΔΓΘ ΠΌΙΠΘΙΟΊΙΒ, ΘΠ ΤῸ] [Π6 τηοϑῦ ραγὺ τηϑ 6 “' ΘΟΠ αβίοπι ὑγοῦαθ οοη!Οππᾶ- 

οα,") ΤῊΘ βθπΟΓΆ] Ἰᾶθα 18 οἷθαγ, ἃπα [Πἰ8. οἰσουτηβίαποθ ἰβ Οὔ ΠῸ ΒΠ|8]} 
δανδηΐαρθ ἴῃ {Π6 γθῦθᾺ] ἰπ ουργθίδίϊοη οἵ {πὸ ραβϑᾶρθ. Αὔθυ τϑδαϊπρ, 
ΟΔΡΘΕ ΠΥ δηἃ γορθαίθα!]γ {Π|6. οὐ υϊοἴβιπβ οἵ Ῥορρο, Θ΄ ]]θν, δδοκ, Ατ- 
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ΠΟ], ΒΙοοπηῖ, δηα οὐμοῦβ, δηα βυμαγίηρ {Π6 Ραββαᾶρο ᾿ἰβ6} ἢ, 1 Πᾶν ΘοτὴΘ 
ἴο {Π6 σοποϊαβίοη ὑπαὺ {118 ὑγϑπβαύϊοη 18 π6 Ἰἰραϑὺ 11801]60 ἴο βϑυϊοιϑ 
ΟὈ]ΘούϊοηΒ: ἐλοϑ86 δίαΐε8 ἐγν Παῖψ απ δἰοϊζῳ, κοὐϊοῦ, λαὰ φϑροιιδοα ἐλεεῖ) 

(.. 6. ῬΘΙοΡοπθβί8}) δατίϑ6, 1067.6 ὁοηιηιαγαοα, ὃψ ἐδ 1, αοοαςηνογίαη8 ἴο 

διιϊα 8ηἴ,8, ἐν αὐἀαχέϊογτν ἐο ΐο86 αἰγεααμ οὐ παπα ἐλθγο, ἀοοογαϊηρ ἰο 

ἐλ 8ἴξ6 Γ᾽ ἐδ 8ἰαΐεβ, Τῃ {Π15 ὑγϑηβιαύϊοη Λακεδαιμονίοις 15 Ραύ ἴῸΓ [6 

ααἰϊνο οἵ {Π6 ἀροπῦ (ΞΞ ὑπὸ Λακεδαιμονίων), ἃη4 αὐτοῦ --Ξ- ἐν Ἰταλίᾳ καὶ 
Σικελίᾳ ο]Ἰοϊϊοα ἔγοιη ἐξ Ἰταλίας καὶ Σικελίας, ὙΥ ΒΙΟΝ ὙγοΡ 5. ἃιο ἴο ὈΘ 

οοπδίγποίθα τυ] τοῖς τἀκείνων ἑλομένοις. ΞΌΡΡΙΥ ναῦσι νὶ ἢ ὑπαρχού- 

σαις. ΤῆΘ ριόποῦη ἐκείνων (1Π τἀκείνων) --- αὐτῶν τοίου υϊηρ ἴο {Π6 

ΤιΔορ ἀφο π΄ η8, ΠῚ τοῖς---ἑλομένοις ({ο ἐλιοδ6---ἰοῆο ἠακ, ὁβροιι864) Ἰῖτα- 

115 ἐπετάχϑησαν (εἴ. 1615 Καππον, ὃ ὅ89. 8). Οπθ οὗ {πὸ τηοβύὺ αἰ Π]οα]ὺ 
τμΐηρϑ ἴῃ {Π6 σιγή δύο] ἈΠ  γ 815 οὔ {Π 6. ρᾶββαρθ, 15 ἴο ἀθίθυτηϊηθ {Π6 

Β 0] οὐ οὗ ἐπετάχϑησαν. ΛΥΠΟΙΑ͂ ΒῸΡΡ]165 [π6 βιιθ᾽θοῦ ΤτΌτη τοῖς τἀκεί- 

νων ἑλομένοις ; (Ὁ6]. ἔοΙη κατὰ μέγεθος τῶν πόλεων. ΒΙ]οοιηῇ, νἹ 

Κἰβίθιη. τοραγαβ ναῦς 85. {Π6 ϑυθήθοῦ (οἵ, “615. Καμη. ὃ 898. Οὖδ. 2). 

ῬοΟρΡΡο ἢπαβ {π6 βαθ]θοῦ ἰῃ οἱ ξύμμαχοι, ΒΡΡ] ρα ἔτῸΠ οἱ Λακεδαιμόνιοι 
καὶ οἱ ξύμμαχοι, ΟΥ̓ ἴτοπΠι πόλεις τε ξυμμαχίδας (δ 1 ΒΈΡΓΔ), γν ΒΙΟἢ. ΟΠ {Π|6 

ὙΓΠΟ]6 1 ῬΓΘΙΟΤ 85 {Π6 τποϑὺ παῦπγα] ΔΠα 51 Π1Ρ]6. τὸν πάντα ἀριϑμὸν 

Τοίουβ ἴο {πΠ6 ΤΠ] 18η 4π4 Κ'1ΟἸΠἶδπι 5Π1ρ05, ὕΠοβο οα. Π8Πηα 8πα {Πο86 ΒΊΟΝ 

σγοτΘ ἴο Ῥ6 Ὀα1}0. ΒΙΟοπΠΐ, ἀπ ΠΘΟΘββαγν 845 [Πο56 οἵ {Π6. Ποτηθ 8]}}- 

866. [ἢ τϑϑρϑοῦ [0 {Π6 ργθαίῃθϑϑ οἵ {Π6 ΠΌΠΟΙ (πεντακοσίων), ΒΙοοτΙηΐ. 

Ὑ760}1 ΘΧρΡΙαἰπβ ἴῦ Ὁ {π6 ἐηιηιατιθ γιατένηι, 1η6 μέγα χάσμα, ὈθύνγθΘη 
Βαϊηδη Ρ]8Π5 Πα {Π 61} Θχ θα 0}. ἀργύριον ῥητόν. “ΤῊ Πὶρηρϑὺ 
δπιοπηῦ (ΔΙηοηρ {Π|6 ῬΘΙΟΡΟΠΠΘΒΙ8η5) τυ μΙοἢ. Θϑοἢ βίδίθ οου]Ἱα θ6 οδ]]οα 

ΟἹ ἴο ΒΌΡΡΙΥ, νγὰ8 ἢχϑᾶ ὁποθ [ὉΓ 8]], ἃπᾷ ἰὕ ὑγα8. ΟΠΪΥ͂ ΟΠ. ῬΑΡ ΙΟΌ]ΔΓ 
Οὐ οη5 ἴο Ὀ6 ἀοίουταϊ θα τυ μδὺ ραγὺ νγᾶβ τθασϊτθα, [}ἢ ΠΠΚ6 ΤΔΉΠΟΙ, 

[Π6 ΒΌΡΡΙ]Ϊ65 ἴῃ ΤΠΟΠΘΥ͂ 8Π4 βίου ϑ ὙγΧ618 ΓΘΡῚΪ]ΔΙΥ ΔΡΡοΟΪπἰθα, 50 ὑπδῦ δῃ 

ΔΥΤΩΥ͂, ὙΠ. 4}1 105 Θαπἰρτηθπίβ, οου]α ὍΘ οΟἸ]]οοὐθα ὈΥῪ ἃ 51Π516 ΒΕ ΠΠΙΠΟΠΒ.᾽" 
ΜῈ]]. Τ)ου. 1. Ρ. 198. ἑτοιμάζειν, 50. ἐπετάχϑη. τά τ᾽ ἄλλα, ἐγ 

οὐδόν γοϑρεοοίϑ. ὙΠῸ ρῬαγίϊοῖρ]95 ἡσυχάζοντας ἃπα δεχομένους ΘΟΠ ΌΤΙ ἴο 

{Π6 ᾿ἸππΠηϊῦῖγο ἑτοιμάζειν. μιᾷ νηί. ὙΥΠῈ τπότο [Π8η ΟΠ6 58ϊρ, ἰἴὖ 

τηΐρηῦ 6 ργθϑαπιθᾶ {Πδὺ [Π6Υ οτηθ τ] ἢ ἃ. Ποβί]6 ᾿ηθητΊοη. 

8. δὲ ἴῃ ᾿Αϑηναῖοι δὲ ΤΟΒΡΟΠΑΒ ἴο μὲν 'π [πΠ6 Ὀορὶπηΐπρ οἵ ὃ 2. ------ 

μᾶλλον Ξε αὐ σογιέζιι8. ῬΟΡΡο. Κέρκυραν. Τύῦ “111 6 566 η ὈΥ͂ {Π086 
ὙΠῸ Πᾶγο γτραᾶ 1. 24-δὃδ, ΠΥ [Π6 ΟὈΓΟΥΓ ΘΔ ΠΒ ἴοοΚ ραγὺ ψ ἢ {Π9 

ΑΥΒΘΠἾΔΠ8. Κεφαλληνίαν. ΟἿ 1. 80. εἰ---εἴη. ὙΤῊΪ5 18 ποῦ {ῃ9 

ορίδεϊνγο οὗ {π0 ογαΐίΐο οὐζἴέψιια, Ὀπὺ 15 πιβθᾷ ἕο ἀοβίσπιδίθ ἀποθυίαὶ ΠΟΥ ἃ5 

ΟΡΡοβθα ἰο {πμ6 οογίαϊμίν οὗ {μ6 ἱπαϊοαῖῖνο. Οἱ, 9618 Κάμηῃ. ὃ 88. 

2 (6π4). καταπολεμήσοντες, 8 ΠΟΙΘ Θαθνϑ]οπῦ ἴο μέλλοντες ὙἸΓΗ 
{Π6 ἱπβ ππἰ εἶν (615 Καμη. ὃ 681. Οὖ8.), ἀπ ἄἀθρθῃαβ οῃ ὁρῶντες (ν]4θῃ- 

68, ἷ. 6. 1η{6]]Προπίθ5. Βοί 6). 
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ΟΗΠΑΡΤΕΒ ΥἹΤΙΙΙ. 

Βοΐδι βδἰᾶθβ Ῥσθρᾶγθ ὍΓ ὙὯῚ τ] {Π6 αὐτηοϑῦ ἈΛάῸ (δ 1); ΤΩΔΗΥ ῬΥΘαΙοἰἴ0Π8 8γΘ αἰοτθᾶ ὉΥ 

ΟΥΔΟΪΘ- ΤΠΟΠΒΟΙΒ (8. 2), δηα πο σγοδῦ θαυ μαθακο ὙΠΟ ἢ ΒΔΡΡοπϑα ἴῃ 6105 βθοιηρᾶ ἴο 

ῬΓοσποβίϊοδίθ [Π6 σουηΐηρ Θυθηΐβ (5. 8); [Π6 σϑῃοσα ν οἵ ΘΥ̓ΘθοΘ (8 Κ6 βδἰ4θβ τ ὑπ 6 

1 ΔΟΘα: ἸΟΠἴΔη8, 8η4, ὁπ. δοοοπηΐ οἵ {Ποῖ στθαῦ ΔΙ ποϑι ἐν ἰονγαγᾶβ [Π6. ΑἰΠΠΘΠΐΔ 8, αϑϑὶδὲ 
Ὁπο μὰ ἴο {ποὶγ αἰπηοβί Δ Ό τ ν (88 4, δ). 

1, ὀλίγον... -ἀμφότεροι, ὁδοί, ραγδλοδ οογιοηιρίαΐοα, ποίη δηιαϊῖ, 

ἱ, 6. 16. δηϊοὶραῖθα ἃ Βουοῦθ βίυΡΡΊ]θ. ----- ἔῤῥωντο 15 {πΠ6. ΡΙυρογς, 
πεῖ 0Π6 βἰρηϊποδίϊοι. οἵ τῃ6 ᾿πηρουῖ, ΒΙοοιη, Πηα5 ἴῃ {Π||5 νγοστὰ 8π 
αφογυϊϑέϊο ταϑίδρ μου, 105 β σα! Ποδίοη Ὀθὶπρ' ἕο δύγ ἴηι ΟἿ 68. ΟΥ̓ 68. ἴο 8 Π 

τπιηαογίακίηρ,. ἀρχόμενοι, ἦγν ἐλε δοχίγγη. γὰρ ΘΟΧΡΙ]αΙΠΒ. οὐκ 
ἀπεικότως (866 Ν, οῃ 1. 78. ὃ 1). δὲ καί, απαὰ αἰϑο. ὑπὸ ἀπει- 

ρίας, ζγοηι ἐποαρονλθηοθ. 6 5ὅ0}0]. αποίθβ ὑπ Ῥγου θυ: γλυκὺς ἀπείρῳ 

πόλεμος. μετέωρος ἦν, τοῶ8 αγοιιδο ἐο ἐμ ᾿οίγηξ 4 φαρεοίξαζίοηι. 
πρώτων ἴπ ΡΟΥΘΙ 86 ᾿πῇἤ ποθ ης6. 

Ὡ. λόγια, οΥγαοίο8. χρησμολόγοι, 7ογέιιγι6- 61 1678, ογαοἰο- γα 8, 

ὙΠῸ 88 Πρ ὉΠ 611" ῬΓΟΡΉΘΟΪΘ5. ΘΟΙΠΡΟΒΘΑ ἴῃ σογβο, “ ογαοσί6-ὨοΉ 678. 114- 

4611} ἀπα ϑοοῦῖ. Αραϊπϑῦ {Ππ|8 ὑγουῦ] 688. οἱαβ5. οἵ ἱπηροβύουβ, ὙΠῸ ὙΥ 616 

ΤΟΡΆΓ 64 85 Παϊβάποοβ ὈΥ ὑπ6 Ὀοίζον ρογύϊοπ οἵ [η6 οοτηπηπηϊν, Ασϊβίο- 

ῬΠΒδΠ68 αἰγθοῖθα Π6 βϑυθγοδῦ 5Π8 {5 οἱ υἹαἸοὰ]6 Δη4 βαίϊσο ΟΥἿἉ Αυϑβ. 

900. ἔν τε τοῖς μέλλουσι---πόλεσιν. ὙΠ6 ΠΙΔΒΟΌΠηΘ6. ΦΌΓῚῚ 18. πϑθα 

ἴῃ {Π6 ἢγβθῦ θη ., τ ίθγθηοθ Ὀθίηρ Πδα ὕο {110 ἱπμαυϊαηῖβ. οἵ {Π9 
οἰὐϊο5. ΟΝ 5. 8 168. 8. Ὁ. Α 

8. ἔτι δὲ Δῆλος ἐκινήθη. Ποτοούΐαβ. βὰγ8 (ΥἹ. 98) {παὺ {Π6 φασί ῃ- 

απδῖκο τυ ΒΟ 5Ποοὶς 1)6]05. ἃ 1ἰ0{10 θοΐογο {16 θα 16 αὖ Μαναίμοπ, πδὰ 
ΠΘΥΘΙ ὈΘΘη τορθαϊθα ἴῃ ᾿Ϊβ τηθηοσυ. ἃΔὁ8 Πογοάοίαῃβ ᾿Ἰϊνθὰ ἴὸ 866 δὖ 

Ἰοαϑῦ {π6 οοιπιηθηοθιηθηῦ οἵ ὑπο ῬΘΙΟΡοΟπμθβίδη υνᾶν, ᾿ὗ 18 ΒΙ Πρ] τ τηδῦ 

6 5ῃου!ᾶ βᾶν μαᾶ πὸ δοηπδιηΐαποθ ἢ {π6 δαυπαθπακο ἴο γΒΙ ἢ 

ΤΒΌΟΥ αἸ465 μοτο Δ] 65. 7116 Πἰβίου 88 ΓΘ ΠΌΔΙ ΤΘΟΟΠΟΙ]Θα ἴῃ {18 

ΔΡΡαιθηῦ οοπ να ϊοίϊομ, ὈΥ Βα ρροβίηρ ὑπᾶῦὺ ΤΟΥ ἀἰθ5. τοθυβ τὸ [Π6 

β81η6. θαυ Πα πα 6 ἃ5 ὅπ ὉΠ6 ΒΡΟΚοη οἵ ὈγῚ Πογοαοίαβ, ἃηα {Πα ὀλίγον 

πρὸ τούτων πρότερον 18 ἴο Ὀ6 [ΚΘ ὙΠ ΘΟΠΒΙαΘυ 8016 Ἰαιπ46. Βαΐ 
το οαπποῦ {πἰηκ {παῦὺ ΠΟΥ 1468. σοῦ Πᾶν ΘΧΡυββθα ΒΪΠΒΟ] ἢ 50 

Ἰοοβοῖυ, οὐ ὑπαῦ μ6 ὑγοῦ]ὰ πὰνθ τοίου θα ἴο {π6 ϑυθηῦ αὖ 4}1 ἃ5. Ὀθίηρ 

Ῥτορποβίϊο οὐ {π|8 νγαν, 1Γ 10 ἴοοὶς Ρ]ΔΟΘ. ΒΟΙῚΘ ΒΘΥΘΏΪΥ ὙΘ8 18 θϑίονο. 1 
{ππηὶς, ἐπουοίοσγο, ὑμαῦ [π0 ονοηῦ του ἰο θῪ Ηθγοδοίιβ οἰ. ΠΟΥΘΓ 

ΤΘΆ]Π]Υ το Κ ΡΪδοο (1ῦ τοβίϊπρ᾽ ΒΟ] ]Υ οα {πὸ Δα Που ὺν οὗἩ ὑπ 1)6]18 5), οΥ' 

ταῦ {πὸ ομθ ἸθΥΘ ΒΡοΚθη οἵ ΒαρΡρθηρα αἴΐον Ἡογοάοίαβ μὰ Πηϊβιιοα 

815. Ὠἰβίογυ. - ἐδόκει 566 π|8 0 ΒΠΟῪ ὑπᾶῦ ΤΉσοΥ αἰᾶ68. Ὠἰμιβ6} ἢ πα 

᾿010 ἔα τὰ ἴῃ [Π686 ΡΟ ϑΕ]οϑ, ἀνεζητεῖτο, 1067}6 ἱπᾳιιίν θὰ ἐγΐο. 
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4, παρὰ πολύ, ὃψ 7,7, ὉΘΙοηρ5. ἴο “μᾶλλον. προειπόντων (80. 
Λακεδαιμονίων). ΤὴΘ σοηϊθῖνθ ΔΟβοϊαΐθ 18 ΠθΘ Ῥαὖ ΤῸ [16 δοοιιβαίϊνθ 
π᾿ ἀσγθοιηθηῦ Ὑγ] ἢ Λακεδαιμονίους. ὅτι τὴν «Ἑλλάδα ἐλευϑεροῦσιν. 
Τη τοβρϑοῦ [ο {18 σαν, Μ 1]. (ον. 1. Ρ. 216) 8808 Ὁπαὖ 10 νγὰβ {Π6 ἀπΐοη 

οὗἩ {πὸ ἴγθο ασθοκβ δραϊηϑῦ {ΠπΠ6 ουἹ] διη Ὀϊοπη οὗ οπθ βίαΐθ. Βαΐ βθ0 Ν. 

ΟΠ]. 191. ὃ 4. αὐτοῖς τοίδ᾽5 ἴο {πΠ6 Τ,Δορας ΠΟ 88. 

ρέσται, τ0}.}676 ατὸῷ 0156 ἤνἴηιδο: 7 τοα8 πού ργεβοηί. ᾧ τοῖθυβ ἴο ἐν τούτῳ. 

ὅ. οὕτως ὀργῇ εἶχον, 1067 80 θηγαγεά, ΟἿ, Μύ. ὃ 77. Ρ». 1008. 
οἱ μὲν ἃπ4 οἱ δὲ ἃΓΘ ἴῃ ΔΡροβι(ἴοη νυ ἱἢ πλείους. βουλόμενοι. ὅ66 

Ν. οπ 1. 87. ὃ 2. παρασκευῇ ἀθπούθδΒ ὕΠ0 ΤΠ8ΠΏΘΓ. 

ᾧ...«πα- 

ΟΗΑΡΤΕΤΑΣ. 

ΤῊ 5 σμαρίου σοπίδί 5 8 115ι οὗ τη σοπήδαθγηξοβ οὗἩ [Π6 ἔπῦο στϑαῦ δπα ρου τ α] βίαίθϑ, τυ 10} 

Ὑγογο δθοπΐ ἰο ΘηρᾶσΘ ἰπ 8 ΒΓ 5.516 [ὉΓ [Π6 ΒΕΡΤΘΙΉΔΟΥ. 

1, ᾿Αργείων. Νοχύ ἴο {π6 ΤιΔοραεθιποηΐδηβ {πὸ Αὐρῖνοβ ὕογθ {Π9 

τηοβῦ ρου Ἢ] ῬΘΟΡ]Θ. ἴῃ ῬΘΙΟρΟπηθβαΒ; 8ΠπΠα ὑπγοσρ σἰνα τυ ἀπα αἸ- 

ἔϑύθηοο ἴπ {ἢ6 ΤΌτΊὴ οἵ σουθυῃηηθηῦ {Π656 βία᾽οβ Ὑγ 616 δὖ ρῬϑυροῦμϑ) νδγὶ- 

8π00. ΤΠΪΒ γ}}} δοοοπηῦ ἴῸγ {π6 ποαϊι]ϊίν οὗ {πΠ9 Αὐρῖνϑβ ἴῃ [Π6 ἢγβῦὺ 

θαι οὗ {Π6 ννᾶγ. τούτοις, ἰ. 6. {π6 Ατὐρῖνοβ. δη4 Δοἤἢεδη8. 

ἅπαντες πὸ Αοἰέεθαημ8. Οἵ, ὙΠ|. 84. Λοκροὶ ΟραπΠΠ, ποῦ {πὸ 

ΟΖοϊῶ. 866 Ν. οἱ 1. 108. 8 8; 118. ὃ 2. Φωκῆς. “᾿Απὐὖ οὐγανὶῦ 

Βουρίου, δα τηοχ δα Δανθυβαγὶοβ ὑγαπβιοσγιηΐ.) Ῥορρο, Ῥτγοῖθρ. 1. 2. Ρ. 

297. 
ὥ. τούτων 15 {π6 Ῥαγἐϊν6 σϑηϊἴνθ. 

8. Χῖοι, Λέσβιοι. ΤΉΘθΘ σοῦ {Π6 ΟἿΪΥ ᾿ἰΒΙδπᾶθυβ ἴῃ {π6 ἄρεθδι 

508 ποῦ βιδ᾽θοῦ ἴο Π6 ΑἸΠΘηΐαη8. ϑϑιηο5. 18 ποῦ ΤηΘ η}]ΟΠΘΩ͂, ὈΘΟδ56 ἰῦ 

Πα βυγγοπουθα 115 ἤθοῦ πα Ὀθοοιηθ ἃ Ὁ θπιΐαγυ (οἵ, 1. 117. ὃ 8). 

᾿Ακαρνάνων οἱ πλείους. ΤΠ|6 (ΒΔ: ἃΓ6 {Π16 ΟΠ68 ῬΡ ΘΟ Ά]Δ ΡΥ Θχοθρίθα. 

ΟΥ 11. 1092. ξ 9. Τῦ ΔρΡΡθάᾶγβ ἴγοιὴ {Π18 {παῦ [ῃ6 ΑΥ̓ΟΔΓΠΘΠΙ8ΠΒ. ὙὙΘΓῸ 

ποῦ ἃ ῬΘΟΡΙΟ ἠοϊηθα οἸοβοὶυ ὑορσοίμον, θαῦ οοιηροβοα οὗ βθραγαΐθ αΪ8- 

ὑγὶοίβ. ἄλλαι... «οὖσαι, δοηιθ οἱ} 8ἰαΐεβ το ον τρ6γ6 ἐγὶδιιξαγ ; 

πού, ϑογὶθ οἷλον" ἐριδιίαγῃ 8έαΐοϑ, ὙΠῸ ἢ σοῦ] 1ΠΡ]Υ ὑπαὺ 06 βίδίθϑ 

ῬΓΘΥΪΟΌΒΙΥ τηρηϊοποᾶ σοῦ ὑπ θαΐατυ. ΤὴΘ ρΡοβιτϊοη οὐ {Π6 ἃγέϊ0]9 

ὙγΟυΪ]ἃ 4150 [Ογ ὈΪαὰ {π6 Ἰαύζου. ὑγδηβι το. Καρία, Δωριῆς, Θἴο. ἃΓΘ 

ΠΟΙΏ5 ΘΙΠΡ]ΟΥ ἃ ἴῃ βρθοϊβοδίϊομ, πα ΠΘ ποθ ἃΓ6 Ραῦ ἴῃ {Π6 Ποιμὶηδί 6, 

1η6 ἀαύϊνο Ὀθὶπρ τ ρα]δυ]ν ἀομημαπαθα Ὀγ ἐν ἔθνεσι τοσοῖσδε. Οἷ. Ο. 
20 
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ὃ 844, 2. Καρσὶ πρόσοικοι, αἀλαοθηέ ἴο ἐδ Οαγίαηβ. Ἰπ 18 τηοϑὺ 

οχίθηβίγο βρη βοαίίου. Οανῖα ἱποϊα θα Τ)οΥἶΒ, ὙγΒ 10. τοίου Π6ΓΘ, 85 89 

5680]. τϑιηδυῖκβ, ἴο {πὸ ἰΒΙα πη 5 οὐ ΒΠοᾶθβ, Ο05, ἀπά [89 Ῥϑῃΐηβαϊα οὗ 

Οπϊα 8. πρὸς ἥλιον ἀνίσχοντα. ΤῊΘ Ογοϊδᾶοβ δπᾷ ϑ'ρογδᾶθβ ὑγ9 16 

ποῦ αἰ ΤΟΥ͂Σ Ὀούνγθοι ῬϑΙοροπηθβαβ ἃπα Οτθίθ, Ὀαὺ ἴῃ ἃΠ Θαβίου!υ αἶτθο- 

ἰϊοη. πᾶσαι αἱ ἄλλαι Κυκλάδες, ἰ. 6. ὈαΒ᾽465. ὕΠπο56 ᾿γὶπρ Ὀθύνγθθῃ. 

Ῥϑιοροπποϑιβ ἃπᾷ Ογοίο, νἱΖ. ἃ μᾶγοβ, ΘΟΥΓΟΒ, πα {Π6 ᾿ἰβαπᾶβ ου {Π9 

ΤΠ ββα]δη οοδβῦ. Μήλου καὶ Θήρας. ΤἼΘ86 ὈΘ]οπρθᾶ ἴο {Π|Η 1,Δ0ο- 

ἀωιπομίδῃ ᾿ἰηὐθγοϑῦ. 

ΘῊΡ ΠΗ τ 

ΠῊΘ 1,δοοάφιποπίδης Β6Πα ογᾶθτβ ἴο [Π8 ῬΘΙοροπποβίδη βέβδίθδ ἴο βϑὺ {Π 61. ΤΌΤΟΘΒ ἴπ 8 δίδίθ οὗ 

τοδαϊ π658, τυ 8 υἱϑνν ἴο 8η θχρθάϊτοι ᾿ηΐο Αἰιῖοδ (δ 1); 811 ὑπ] ηρ8 Ῥοΐηρ ἴπ ογᾶρσ, {Π9 

ἔτοορ8. 8586 Π|0]6 δὖ [86 1ϑἔμιμιιβ, ὑγῃ ΓΘ ἴμ6 ΟβοοΙΒ δηᾶ ΘΟΠΊΤΙΒΠΘΙΒ οὗὨ [Π6 411165 816 δᾶ- 

ἀτοββθᾶ ὈῪ Κίηρ Ατομἰάδπιιβ (88 2, 5). Σ 

1. περιήγγελλον. .. «ἐπιτήδεια. ὙΠῸ ογᾶοι ἰβ: περιήγγελλον ταῖς 

πόλεσι κατὰ τὴν Πελοπόννησον καὶ τὴν ἔξω (πὶϊμουῦ ῬΘΙΟΡΟΠΠΘΒΕΒ) 

ξυμμαχίαν (αὐδίταοῦ 0 οοπογοίθ. ὅ866. Ν. οῃ 1. 118, ὃ 3) παρασκευά- 

οἷα... -ἔχειν. ὙΤΠ6 ΡΘΡοα [ὉΓ ν Δ » , 

ζεσθαι στρατιὰν τά τε ἐπιτήδεια. 

ὙΥ ΒΟ. ΒΌΡΡΙΪΘ5 ὑγογθ ο 6 ἔπγΠἰβ θα τγᾶ8. ΟΥ̓ ἀδγΒ. ὡς ἐσβα- 

λοῦντες, ὅπ ΟΥ̓ 67 ἐο πιαΐ αν ἰγγιρέζοτι. 

9, ἑκάστοις (--Ξ- ὑφ᾽ ἑκάστων) οἵ [Π6 οοπβο(ογαίθα 5ἰαΐθϑ. ἑτοῖμα. 

566. Ν. οἡ 11. 8. ὃ 4. γίγνοιτο, 850. πάντα. εἰρημένον ὌΥ (89 

Τιλοθαςοιποπίδηβ, ΠΟ Ὑγογ6 ὉΠ6 Ἰθδαϊηρ 06 0010 'π {16 ΟΠ ΘΘΡΔΟΥ. 

--- τὰ δύο μέρη, ἐλ6 ἕιοο ἰλύν 8 (οἵ. 1. 14. ὃ 1). “ΕοΥ ΘΧΡΘαΙ ΠΙΟΠ5 

πὶ μοῦῦ ῬοΙοροπποβαβ, τὰ δύο μέρη (ἰ. 8. ὕνγο ὑμῖγα5 οὗ {110 “7]}}016) ἃρ- 

Ῥϑᾶγβ ὅο μᾶγϑ Ὀθθὴ {Π|0 Θομπη0. ΡΓΟΡΟΡ ΪΟῺ ταπὶγρα ἔγοιη Θϑ0} βίαϊθ." 

Μ01. Ὁος. 1. 199. Ν. ὅ. 

8. ᾿Αρχίδαμος. ΤἼο ἢγβὺ ἔθη γϑδι8 οὗἉ [18 ὙΥᾺΓ Ὑγὰϑ8 081104 ᾿Αρχιδί- 

μίος πόλεμος ἴον {Π18 Κίηρ. τοὺς---ἐν τέλει, ἐΐιοδβ6 ἐπ, οοηυηιαγ, 

ἐλι6 οοηυπιαγιογ8. ὅθο Ν, οπ 1. 10, ὃ 4. παρεῖναι ἀΘΡΘΠ48 ἢ ξυ- 

γκαλέσας. 
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ΘῊΓΑ ΡΠ ΡΕΣ Σ Ὶς 

"ΓΗΒ ΟΠδρίοσ οοπίβϑϊ 8 ἴῃ ΒΡΘΘΟἢ οὗἩ Κίης Αὐο ἄαπλὰ8 ἰο {Π6 ΟΠΟΘΥ5 οὗ {Π 411Π1|64. ΤΌΤΟΘ5 845- 

ΒΘ ]Θα αὖ [Π6 βίῃ πηι5. Ηρ ὈθρῖπΒ. Ὁ. τοπλϊπαϊηρ πθιη οὔ {Π| βίσθ στ οὗ ἐπ ῖγ [ΌΓΟΘΒ 
ΠΟΥ͂ ἴπ {πΠ6 Πρ], φαπμηοηἸβῃ πο {Π6Ππὶ δὖ [6 βαῖηθ {ἰπ|6, {παῦ [ΠΘΥ ΔΤ δανδποῖπρ δαδϊηδβῇ ἃ 

Ῥουγοτίαὶ βίαϊο (8 1): {πθ΄ ὈΘΠΔΥΪΟΙ ΠΟΙ] σΟΥΓΟΒΡΟΠα ἐπογθίοσ ἴο {πιο ὶγ ΤΟΥ ΠΊΘΓ ΘΊΟΤΥ, 

ΘΒΡΘΟΐΔΠΥ 85 [86 ΘΚ 68 Οὔ 8}1 ἄἀσγθϑοθ σοῦ ΠΡΟῸῚ ἔμ ϑιη (8 2); [ΠΥ 5Πῃου]α ὈΥ͂ ΠῸ Τη68η8 ΤΟΪΔΧ 

{Ποῖγ υἱσίίαποθ οα βοοοιηΐ οὗ {Π6 1 ῬΟΥ ΟΣ] πα νγ6]]-οὐ Δ ἢ ]ΖΘ  Όγοθ, θα ὍΘ ἴῃ 8 ο0η- 

δίδῃῦ βίαίθ οἵ γτθδϊ ποϑβ ἴο ΘΟ ΠΐΘΙ ἀΆΠΡΟΙ (δ 8): [ὉΓ {Π6 ον θηίβ οὗἨ Ὑγ81 ἅτ ἀα [Ὁ], ἀπ 

αἰΐδοξκβ 8.6 οὐϊθπ πη 65 δι θην τηδᾶθ, πα πα οὗ οδαςομ Π85 τϑϑα! θα ἴπ [Πη6 ἀοῖδαξς οὗ 

ΦΌΓΟΘΒ [Τ᾽ ΒΌΡΘΙΙΟΣΙ ἴο [Πο86. ορροβϑᾶ ἴο {μ6πὶ (δ 4): ἴῃ ἃ ΠοβΈ! 6 σουπίσγυ, ἔπ Ὺ 5ῃοα]α θ6 

Ῥοϊᾷ ἴπ {πεῖν Ρ]8Ππ8 δῃᾷ οδαίίοιβ ἴῃ δούϊοη, [ὉΓ {Ππ8 ΓΠ 6] Γ ΒΘΟΌΓΙΥ ἔΓΟΠῚ Δ ΠΥ αἰίδοκ που]ᾶ 

ἴπβρῖγο ἔπ 6 πῇ νυ ἱ τ οουτασθ (8 5); {Π6Υ οὐσῃΐ ἴο Θχρθοῦ ἵγομη 50 βου ΘΓΓᾺ] 8. δίαίθ 85. ΑΙ ΘΠ5 

[86 τηοϑβὲ ἀδίθυτηϊπθᾶ σγϑϑἰβία ποθ, ΘΘΡ ΘΟ} ὙΠΘΠ ΤΠΘΥ 5866 [ΠΟ ῚΓ ΘΟῸΠίΓΥ ᾿ηνδᾶθα δηα ταν- 

αροα (8 6): [ὉΓ 811 τηθῃ ἃτθ δχοϊζθα γῇ θη [ΠΘΥ 566 ἐπ 56 1 ν 685 ΒΕ Π ΘΙ Πρ' 1Π]ΌΓΥ, ἃπα θβρ6- 

οἶδ! 1} (Π18 Ὅ6. τὰ οὗἨ ΡΘΥβΟἢΒ 80 ἱπηρΌ]δῖν 85. ἴῃ 6 Αἰ ΠΘηΐδη8 (ὃ 7), 110, τυ 8116 {Π 6 Ὁ 

{πἰπκ 1Ὁ τίσμΐ ἴῸτ [Π6 πὶ ἴο τασᾶσθ [Π6 ἴθυγ  [ΟΥῪ οἵὗὨ οἴ 6σβ, Ὑ01}} ποῖ υυῖβ ἴο 566 {Π6 Ὁ οὐ 

1 π8 θα! ἢ (8 8); ἴῃ ἃ γ8γ 1} 5Ὲ 0} ἃ βίδίθ, ἰ Ὀθῃοον 68 [Π6 ᾿πυϑαϊηδ' ἈΤΤῚΥ ἴο Ὀ6 

οὐοαϊοηῦ ἴο ογᾶάθυβ, ἃ πα ΘΟΠ ΌΤΙ ἴο αἸ50]Ρ]1η 6 85 [86 βαγοϑί στοιπᾷ οὗ 5.66 6855 (8 9). 

1. οἱ ξύμμαχοι, 850. ὑμεῖς. Οἷ Χρη. Απδθ. 11. ὅ. ὃ 959. τῆσδε 
ἀΘΡθη 45 οἢ μείζονα. ἀλλὰ... . ἐρχόμεϑα, διέ [ἃ5 γὙὸ Πᾶνθ ἃ ΘΓ 

Ἰᾶγσο [ὉΓ06] 80 αἶδο 106 α76 πιοῖρ ηιαγοἠίηῳ ασαϊγιϑέ ὦ ἠιοδὺ ροιοονγἰ δέαΐο. 

στρατεύοντες. ῬΟΡΡΟ 5808, “1Π Ῥϑυύϊοῖρῖο στρατεύοντες 5] σι] 8} 
ααϊᾶάδτηῃ ἐθιηθῦθ απρουὶῦ Μαίι. ὃ ὅσθ. Ν. 1. 866 Ν. οη 1. 7. 8 1. 

ὃ. μήτε... «ἐνδεεστέρους, 7101" ὑγ,767107) 0 ΟἽ," Οτρην σίΟΥ. ἐπὴρ- 

ται -- μετέωρός ἐστιν (1]. 8. ὃ 1). ᾿Αϑηναίων ἰ5 ὕπ6. οΡ͵]θοίνο ρϑηϊ- 

{ἶνο. πρᾶξαι ἡμᾶς, ἐδμαΐ το6 πιαψ αὐδοοηιρζδῆ, ἀΘρΘπμα85. ΠΡΟ εὔνοιαν 

ἔχουσα, ἴο ὍΘ ΤηρηςΆ}}Υ Τοροαΐθα 'ἰπ {Π6 5θη50 οὗ τοἰβλύγ, «θεν η. 

500 ἢ. ἃ αἸ]οσῖα 15. ααἰϊῦθ ΘΟΠΠΠΟΠ ἴῃ 50 ΘΟΠΙΡΓΘΒΒΘΩ ἃ Βύγ]6 85 ὑπαὺ οὗ 

ΤΟΥ α1468. 
8. τῷ ((. 6. τινὶ) ὈΘΙοπ 5 ἰο πλήϑει, ΔΠ4 ΒΌΡΡ]195. [86 ῬΙδοθ οἵ ουΐγ 

1Ἰη 4 ῆπῖζθ ἀγίϊο]θ (5. ὃ 166). Ιῃ 500} 8. 188 1ῦ σΘΠΟΓΆΙΠΠΥ [Ό]]ΟΥν 5 105 Β8Ὁ- 

βίδηζινθ. ἀσφάλεια πολλὴ εἶναι τες ἐο 786}, πνιιοῆ, οογ  αϊηέῃ. ἂν 

ἐλϑεῖν---διὰ μάχης, «οὐ ὁοηλθ ἐο δαξίϊ6. ἘῸΥ ἂν στ {Π6 ἱπῆπϊζινο, οἴ, 
5. ὃ 216. ὅ ; ΙὸῪ [86 τπ|δ6 οὗ διά, οἷ. Κ΄. ὃ 291.1: 1. ὁ. 

ἴο {π6 Ργθοθαϊπρ' οἴδαβο εἴ τῳ... . μάχης. ἀμελέστερόν τε, ατὸῷ ἐδ6 
ἰ288 οαπέϊοιιϑ. ΜΈ. ὃ 457. τὸ καϑ᾿ αὑτόν, α8 77 αϑ γεγίαϊη8 ἴο 

λϊηιϑοῖ, 707 ἴ8 ραγέ. Μαϊτμῖ (8 288) βᾶγ8 {πδῦ {Π|6 ΔγΌ1016 15 τθάπη- 

ἀαηΐ ἴπ {Π656 ῬΡΏΓΑ568, ὑΥ Βῖοἢ ππβῦ Ὀ6 ΓΘ ΠΟΥ 85 1 ὉΠΟῪ ΤῸ ΓΘ ΡΆΓΘη- 

{Πποιϊο 8]. 
4, ἐξ... γίγνονται, οφΥίεηἐϊηιο5 αἰέαοῖϑβ αὐὸ πιαά6 δια ἀθηῖψ (ἐξ ὀλίγου) 

απ ἐπροιῆ, μαδϑίωηι. ------- δεδιὸς τες "' εἰδὲ οαυότιδ, ργοϑριοϊθη.8.") ῬΟΡΡο. 

ἄμεινον. ΘΌΡΡΙΥ Τηθπίδ}]}ν ἢ οἱ πλέονες τὸ ἔλασσον πλῆϑος. ------ 

τούτου ΤΟΙῸΓ5 
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διὰ... «γενέσϑαι, ὁγ) ἀοοοιιγυΐ 977 ἐΠιοῖν'" δοίη ἐϊιγοιιγῆ, οοηἑθηιρὲ (οὗ ἘΠΟΙΡ 
Δάνουβαυ 68) τη» ραν. ἘῸΓ {Π9 τιδὸ οἵ 86 Ῥαυίϊοῖρ]θ, βθ0 Ν'. οἡ 1. 

ΒΡΞ 
ὅ. ἐν τῇ πολεμίᾳ, ἔπι ὦ ΠοδέϊἼο οοτιην. τῇ---γνώμῃ ὌΥ 15 δη{|- 

ἘΠ βῖβ τὶ τῷ ἔργῳ (ὖγν 61:6 θωθοιιέϊοη.) τασϑὺ μᾶνϑ {Π6 5θη860, ὅγν φοιιηοῖϊ, 
ἐπ ρίαπηΐη. δεδιότας. 3:60 Ν. οχ δεδιός, ὃ 4. πρὸς (ἴγν γ76- 

7όνόηοο ο, η)).. - «ἐναντίοις Ἰἰταϊ 5. εὐψυχότατοι. 

6. ἀδύνατον---οὕτω, ἐἦνιι8 «πἰιαδῖ6. τοῖς πᾶσιν ΥΘίο᾽5 ἴο {Π6 ΠΊΘΆΠ9 

οἵ τοϑιβύδποθ ροββθββϑα ὈΥ ἴΠ6 θῆθιηυ, δηα ᾿ἰπλ15 παρεσκευασμένην. Ὁ. 
ὃ 206. 2. Ιῃ τοϑρθοῦ ἴο ὑπ {πϊπρ βροόκθῃ οἱ οἵ 1. 80. ὃ 8. καὶ 

πάνυ (866 Ν. οη 1. 8. ὃ 1) ἐλπίζειν, 7γἱψ ἐο δα)ρεοΐ. διὰ μάχης ἰέναι. 

560 Ν. οἡ ὃ 8 Βυρνϑ. ἐν ᾧ ΤοΟΒΡΟΠαΒ ἴο νῦν. πάρεσμεν ἴπι {Π6 
Αὐμοηΐδη ΘΟΙΠΟΥ Τοίθυγοα ἰο ἴῃ ἐν τῇ γῆ. ἀλλ᾽ ὅταν, ψγεΐ (ΠΥ 

Ὑ7111 Ὅ6 ἴπ τηούϊοη) τολθῆν. 

ἡ, πᾶσι... «προσπίπτει, 701. οἷ αΥὸ ἀΉΩΥῚ (ΠἸΌΘΓ ΠΥ, αἸ 761) ΘΟΉΔ68 
“ρου, αἰ) ἐο 866 ἐΠιοηυδοῖνε8 τοὐέλ, ἐλιοῖ)" οτρην ὁψ68, αγια αὐ ἐλι6 ργοδογυέ ηιο- 

φυδγυέ 8: Υηι 8οηιθ αἰγιιϑιιαὶ ἔη)ι).. ἘῸΡ {Π6 οοῃδίνποίίοη οὗ πά- 

σχοντας, οἵ. 5. ὃ 25δ. 7; Ο. ὃ 0698. λογισμῷ, »δαϑοτι, γε) εο,έοτι. 
συμῷ. -- «καδίστανται, “ΑΥ6 ἐδ6 ηιοϑέ ἠιιγγἱοώ ἐγΐο αοὐΐογν ὃψ ραδϑέοη." 

ΒΙΟοΠΊΠο6]α. 

8. πλέον τι --- μᾶλλον τι. Κτῦρ. τῶν ἄλλων ἀροροηα8 οἢ. πλέον. 

εἰκὸς 5 ὉΠ6 ργϑάϊοαΐθ δῃα ᾿Αϑηναίους---τοῦτο δρᾶσαι 5 ὑπ Βα θοῦ 

οὗ [89 βοπίθῃοθ, ἐστὶ ᾿νϑϊτρ ππαογβίοοα (ὅ. ὃ 160, 4). ἄρχειν ἀο- 

Ῥοηαβ οα ἀξιοῦσι. δηοῦν ἀΘΡΘΠαΒ Οἢ. ἐπιόντες. 

δῃουμένην 6] οἰ 64 ἔροτῃ ὕΠ6 Ργθοθαᾶϊηρ δηοῦν. ΟἿ Κ. ὃ 8406. 2. ἃ. 

9, ὡς οὖν, 8ἴηο6 ἐλόη, Ἰλίγοα 665 0Π 6 Θοποϊαβίοη οἵ {Π| ΒΡΘΘΟΙ.. 

ἐπ᾿ ἀμφότερα --- αϑ ἔδον 8)αῖϊδ ἐλγν δὐέλι6}" τον, ἷ. Θ. ὍΘ. ῬΓΟΒΡΘΓΟῈΒ ΟἹ 
αἄνοτβο. Τηΐδθ ῬΏΓΑΒΘ 15 ΘΡοχθροίϊοα! οἵ δόξαν, τ ἢ10}} Πα5 ἴῃ ὑΠ15 ῬΙδοο 
{Ππ6 5θῆ86 οἵ σοοΐ οὗ δυΐζ γορογέ, ἈοοογαἸ Πρ ἃ5 ὕΠ6 οοπέρϑὺ ΒΒ] θυ πηϊ- 

παΐθ. ἐπὶ ἀθποίθβ "Ομ οντηϊῦν ἰο᾽ (Κ. ὃ 270. 111. 8. Ὁ). ὅπη --ς 

ἐκεῖσε ὅπη, ἵπίο ἐλ γίαοο τ0λ6}}8. ἄν τις (05,6) ἡγῆται. ΕῸΓΡ [Π6 
860 οὗ {π6 βαθ)ποίϊνο 'π Δάνθυ 8] βοηύθμοθβ οὗ ρίδορ, οἵ. Κὶ. ὃ 9886; 

Μύυ. 8 δ27. 1. περὶ παντὸς ποιούμενοι, γοσα) ἀΐηᾳ ἐΐ ο ἐλ ἡΐφλ- 

68: ἐπιρογίαπιοθ. Μαιθῖῶ (δ ὅ89. δ) βᾶγ8 ὑπᾶῦ 116 Ἰᾶθα οὗ ἀντὲ 56 61}8 

Πϑρο ἴο 6 ᾿πηρ]]θα ἴῃ περί. ΟἿ. ὙΊρ. Ρ. 268. 11. τὰ... δεχόμενοι. 

ΒΙοοτηῖ, ρσῖνϑϑ ο δεχόμενοι {8 ἀοι!Ὁ]6. Β56η86 οἵ Ππραγίηρ δα οὈθυΐηρ: 

φιυϊοῖρ ἐο ἤδαν απὰ ργοηιρέ ἰο οὔδῳ γον" ογἦ678. τόδε τοῖο υᾺ ἔΟγυγατα 

[ο πολλοὺς... .. φαίνεσϑαι. 

τὴν ἑαυτῶν, 80. 
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ΟΗΑΡΤ ΝΒ -ΧΙῚ, 

Ατοβίαπητβ βοπᾶ8 ΜΘ] ΘβρΡΡαΒ ἴο 566 ὑυμθίθου 86 ΑἰΠΘηΐδΠ8 8το ἀἰβροβθᾶ ἴο βῖνϑ γᾶν (8 1); 

ΠΟΥ τοίαβο ἴο δάπηϊξ μΐγα ἰπΐο ἐπ οἰἐγ, δπἃ οτγᾶθγ ᾿18 ἱπηπηρᾶϊαίθ ἀθραγίαγο, δἰ στηΐπρ {Ππὺ 

ΠΟΥ ὙΠ] τεοοῖγ ΠῸ πηθεβαϑσθ ἴγοπι ἔπ Τ,ΔοΘἀεθ τη πΐϑη5, ἀπ} ΠΟΥ ἢτϑὺ σθιγθ ἴο ἐπ 6] οὐ 

σοππέτυ (8 2): δ [Π 5816 {{π|6 {Π6Υ̓ [Δ Κ6 Π]ΘΑΒΙΙΓῸΒ [0 Ῥγθυδηΐ Μ᾽ βῖρρηβ ἔγοπη μδν]Πρ' 

ἸπέθΓοοΏΓΒ6 τυ ἱ[ἢ ΔΠΥ͂ 0Π6 (8 3); ΠΡΟῚ 8 τϑίαση, Ασομ  ἀϑπη8 ὈΤΘΔΚΒ ΠΡ ΗΒ ΘΠοτη ΡΠ θη, 

8Π4Α ΤΠΆΤΟΠ 68 Τουυγαγὰ ἱπίο ἴπ6 ΑἸ πίη ἐουυϊίοῦυ (8 4); ἴΠ6 Βωοίίδηβ ταυασθ ἴΠ6 Ῥ] δίξοδπ 

τουτὶ ίογυ (ὃ δ). 

1. ἀποστέλλει---εἴ τι. ΞΌΡΡΙΥ σκεψόμενον, ΟἹ᾽ ΒΟΙΠΘ 80} Ὑγοτᾶ, 

5366 Ν. οἡ 1. ὅδ. ὃ 1. τι ἀδθρθῃᾷβ οἡ ἐνδοῖεν. μᾶλλον π8π δὖ {Π6 
ἀἰπηθ ὑγῃθη {ῃ6 Ἰαϑῦ ΘΙ ὈΆΒΒΥ τγὰβ βοηῦ (1. 199. ὃ 9). ἐνδοῖεν, τοοιϊά" 

σίυο ἐπ. ΤῊΪΒ 15 Π{κ οἂν πϑᾶσο οὔ [86 Ρῃγ 856. ἐν ὁδῷ ὄντας. ΤῊΘ 

ῬΘΙΟΡΟ Ποβίϑηβ ὙΕΙ͂ ΠΟῪ δ (η6 ᾿βύβιημβ, Οὴ {Π6}} ὙΔΥ ἴο Αἰὐῖοδ. 

Οἐ Π. 10. ὁ 2. 
2. οἱ δέ, 1. 6. π6 ΑΥΠΘΠΗΪ8Π5. 

τὸ κοινόν. θο Ν. οη ]. 90. ὃ ὅ. 

δρϑίϊοα! οἵ γνώμη, ΟἹ ῬΟΙΠΔρ5. ΒΟΠ16 Ὑγου]α οοηδύγποῦ 1 ἃ8. {Π6 Βιι]θοὺ 
οὗ ἢν, ἴῃ τ] ἢ. οα56 Π6. 560η856. σοῦ Ἱα τϑιηϑίη [Π6 5811. ἀκοῦσαι 
ΠΪ5 Πηθββαρο. ἐκτὸς... «αὐπημερόν, ἴο τοὐέμάγαι ζγοην ἐλιοῖν" δον άα- 

γος ἐπαξ τόρῃ ἀαν (845 Ατὐὶϑβῦ. 1. 260 θχρ]δίπβ 1ύ, πρὸ ἡλίου δύνοντος, δ6- 

7ῦτο ϑιιγιϑοῖ). ἐκτὸς ὅρων εἶναι 15. Βοτποίῃϊ Πρ Π|Κ6 Οὐ ὈΓΙΘΥ ΧΡ ββίομ, 

δ6 40) υοἱέῆ, ψοιιγ8ο17, ὙΗΘ6 ΟΥΘΡ ΠοΓΘ ΘΊνΘΠ νγᾶ8 ὈΥ͂ ΠΟ Τ]Θ8Π8 8ῃ ὑῃ- 

ΘΟΠΊΙΠΟΏ ΟΠ6. ἀναχωρήσαντας Τοῖθ᾽ 8 ἰο [Π6 ΤιΔοραςθιποὨἶ8Π8. 
αὐτῶν ἈρΊΘ65 ὙΥΪ0Π [Π6 σοηϊθῖνο ᾿πηρ]16α ἰπ σφέτερα. ΟΟ. ὃ 464. 8. ------ 

ἀγωγούς, 48 68007 . ὅπως Πᾶ5 [Π6 [6]10 βΒθη86. ὅθ0 Ν. οχ 1. θὅ. 8 1. 
8. τοσόνδε τοῖογβ ἰο ἥδε... ἄρξει (8 ἐλ δεσίνηζης 47). ΤῊ ῥγϑ- 

ἀϊούϊομ ἴῃ {Π|8 Ῥαββᾶσθ (οὔ ὑυβῖοἢ. ΤηΘῊΥ ἱταϊ αύϊοηΒ οχὶβῦ) νγ88. τηοϑῦ 

ζοατ ΠΥ νου θᾶ. ὅτι 15 Πού {Π6 βίρῃηι οὔ ἃ αἰγθοῦ ασποίδιεϊοη. 

4. οὐδέν πω, ποΐ ψεῖ (ΑἸΓΒΟΌΡΉ ἐπγοαίοπθα ὈΥ 50. Ῥουγ Ὁ] δ 'πν ἃ" 

5810). οὕτω δή, 80 ἐλόη, ἐλέη ἐπαάθοά. ὙΠΏθ5Θ. Ῥδγίϊο]98. 816 οἴη 

Τουπᾶ ἴῃ ἴπ6 ρυϊποῖραὶ οἴδιιβο, γπ θη 1 15 Ρ]δοθα αἴίον [η68. βαθογαϊηδίθ 

016, ἴο ἀοποίθ 15 γθϑαϊῦ. ΟἿ, 915 Κι ἅπη. ὃ 899. 4. 

τῷ, δοἰἐἴπρ οτμέ τοὐίἦ, ᾿,ἷ5 αγηῖψ. αἴρω 18 804 Ῥοΐἢ οὗ διμῖθ8 δπα ἢθορίβ. 

αὐτῶν τοίοτβ ἴο [ῃ6 ΑΥΠΘΠΐΔΠ5. 
ὅ. μέρος μὲν τὸ σφέτερον, {πιεῖν φιιοία. Οἷ, Π. 10. 8 2. καὶ 

τοὺς ἱππέας 5 ποῦ ΘροΟΧΘρΘίϊο8] οἵ μέρος, ἴον {πΠ6 τϑάβοη {ῃδῦ {Ππ0 Βοο- 

ἐϊδῃ5 8Γ6 βαὶᾷ (Π1. 9. ὃ 8) ἴο ἴᾶνϑ Γαγπίβ θα οαναῖγυ, πα Ὀθοϑαβο οὗ (ἢ9 

ῬΓΘΒΘΠΟΟ οὗ {Π6 ἀγίϊοϊθ. ΕῸΓ ἰδ 15 ποῦ βαἰᾶ ἴῃ {110 Ῥαββᾶρθ σγϑίβυγα ὕο, 

ἐμαῦ [89 Βωοίϊαηβ ζαγηἰβηθ ΟὨΪΥ ΟΔΥΔΙΡΥ, ἃ ἐμΐπρ ΤΟ ἀγα ὙΘΓΥ ἱπι- 

αὐτὸν τοίογ5. ἴο ΜΘ] ββίρρ 8. 

κήρυκα... -προσδέχεσϑαι 15 ΘΡοχ- 

ἄρας τῷ στρα- 
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ΡΓΟΌΔΌΙΟ, τ μοη {πΠ6 οχίοπῦ Δ Πα ΓΘΒΟΌΓΟΘΒ οἵ ὑπαῦ βἰδίθ ἃ16 οοπβι ἀογοῦ, 
8η6 ἴῃ τϑβρϑοῦ ἴο {π6 δύ Ὸ 1016 [Ὁ σῖνϑϑ {Π 6 56η856 Ὑ160}1 606]. «πᾷ ῬΟΡρο 

δαορῦ, τἰιύυογϑιίην, οῳιϊέαξιην ϑιύύηυ. Ἰλοηᾶον {Π6η: ὑλοὶν φιοίω 97 7γ0οἐ 
ὕογοοβ απ αἰ ἐλοῖν οαυαῖγψ. τοῖς λειπομένοις (--- λοιποῖς. ΟἿΥ. 
114. ὃ 2) 15 180 ἀαύϊνο οἵἩ δοοοιηρδηϊτηθηῦ. 

ΟΗΠΑΡΤΕΒ ΧΙΠΙ. 

Ῥοσίοϊθβ βαβρθοί πη {Ππ8ὺ {Π|0 Τιλοθἀϑυ οἾ 88, ΤῸ {Π6 ῬΌΓΡΟΒΟ ΟΥ̓ τοπάοτῖηρ εἴτ οἄϊοιιβ, νυ ἢ] 

ΒΡΆΓΘ ΠἰΒ ββίδίθβ, σῖγϑ ποίϊοθ {Πδὲ βῃουᾶ {15 [Δ Κ6 Ῥ]δοθ, ἢΘ Ὑ0}}} Β ΣΤ ΠάΘυ ἴθι ἀρ ἴο 

[6 ΡΆΘΙΙΟ π88 (8 1); Π6 τϑροϑίϑ Ηἷβ δᾶυϊοθ [ὉΓ {Ποῖ ἴο στϑῖηουο ὑποὶγ οἱϊδοῖβ ὕγομη {110 
ΘΟΙΠΐτΥ, ἴο ΠαΖαΓ ΠῸ βΌΠΟΙΆΙ Θηρασθιηθηΐ, ἴο οἷν {Ππδὶγ δἰύθητοη ἴο [Π6 πᾶνν ἴῃ ΒΟ 

Δ Τμοὶτ βίγσθηρτε, 8η4 ἴο ἸΟΟΙΚ γγῸ}} ἴο {Π6 811198. ΏΘΠΟΘ 18 {Ππ6 ὶ Ὁ ρσὶ ποῖρδὶ γουθηὰθ (8 2): 

ἮἨθ ὈΪά5 {Π6πὶ [8 οοῦγδρθ ἔγομη {Π6 Θχ οὗ βίαίθ οὔ {Ποῖν ἤπΆΠΟΘΒ, 8πη4 {Π6 8Π1Ρ16 {168- 

ΒΌΓΟΒ αἰ ΠΡ ἴῃ {Π6 οἰΐδα6] (8 8); ἴο το τηϊσηῦ θ9 δα θα {πΠ6 ἀποοϊπθᾶ βο]ά, {πὸ Ρὰ- 

11ὸ δηᾷ ρῥγίναΐθ οι πη 8, δα [Π6 Ββουθα αΐθηβ1}8 (8 4); ΤΠΟΠΘΥ σΟμ] Ῥὸ ταϊβθα 4180 ἔγΟ ΠῚ 

ΟἴΠΟΥ ΒΔοΟΓΘΩ͂ σἸ 5, ου6ἢ ἔχοι [Π6 βο] θη ΟΥΠΔΙ Θηΐ8 οὗ ἴΠ6 βοῦα685 (ξ ὅ) ; {Ππ8 ΘΠ θοτί σ᾽ 

{θὰ 6 ἤΠΑΙΥ οχρϑίϊαίθβ οἢ {πΠ|6γ ΤῊ ]ΠΠΒΤῪ Βίγουί. ΔΠα ΤΘΒΟΌΤΟΟΒ, δπα ποῖ γ πδνδὶ 

ῬΟΥΚΟῚ, 8}1 οὐ νυ ΒΟ ἢ ἢ ΒΠΟνΒ ἰὸ Ὀ6 ΠΥ δἄθαπαΐθ ἴο τηθοῦ {Π|6 ΔΡρτΌΔο ἢ δ’ ΘΙ ΘΓ ΘΠΟΥ͂ 

(8 6:9). 

1. ἔτι. « -- ξυλλεγομένων, δειέ ερ]λϊ6 ἐδι6 Τοϊορογιηοϑίαγιβ 106}6 ψεΐ α8- 

ϑοηιδίϊη. Περικλῆς... «αὐτός. ὅ'00. Ν, οἡ 1. 40. ὃ 2. ἔγνω--- 

ἐσομένην (τ0α8 αὐοιιέ ἐο ως γρίαοο). ὅ89 Ν. οῃ 1. 35. ὃ 1. ---- μὴ πολ- 
λάκις, ἰοϑὲ ρογολαηοε. ἰδίᾳ 15. Ορροβϑᾷ ἴο Λακεδαιμονίων κελευσάν- 

των. ὅ00 βουλόμενος χαρίζεσϑαι 18. ΟΡΡοΟΒΟά ἴο ἐπὶ διαβολῇ τῇ ἑαυτοῦ 

(ΞΞ ἔην ογᾶθγ'" ἐο γοη 16} ἤνύην τὶ οὐ)θοΐ 9 οαζιηη). ΤῊ τϑῆθχίνο ρτο- 

ΠΟῸΠ ἄορ8 ποῦ ΠΘΙῸ τοίου ἴο {Π6 βιι]θοῦ οὗ [π9 βϑῃηΐθποθ ἴῃ ὙὙΒΙῸῚ. 1 

βίδπαᾶβ, θαὺ ἴο ἐμαῦ οἵ (Π6. Ῥυϊποῖραὶ βθηΐθῃοθ, πα τησβϑὺ ὑμουοίουθ Ὁ 

τοπάογοα λΐηυ, μα ποὺ ἀϊηιβοίγ, Ὁ. ὃ 161. 1. τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ, 
λῖ8 δβέαΐοϑ. τοῦτο ΤΘΐῸΥ5. ἴο τοὺς... -παραλίπῃ. ὥσπερ.... 

ἐκείνου οοῃίδὶπβ ἃ Γθᾶβοη ὙὙΠῪ {Π6 ΠΔορα: πιο ἰδ η8 τηϊρηῦ Ὀ6 Θχρθοίρα 

ἴο ἄο {πὸ {πϊπρ Γϑὺ τηθη οπρᾷ. ------- προηγόρευε τοῖς ᾿Αϑηναίοις κ. τ. Δ. 

( ΟΊ] ρυααθηςα, ΔΙ ΠΙθ4}185. αβύπψ αι 6] αϑὶῦὺ ΕΔΌΪα5.) Ἡπᾶβ, οὐ 

νον «γένοιτο (80. ξένος), πιούιοϊ ἐιδέαγιἴρης 6 8]οιζα τοί ὃ6 ἢν 8 γον ἴο 

ἐλ6 ἐπι 47 {16 8ἰαΐε. τοὺς ἑαυτοῦ ἰ5 ποῦ τοροαίοα τυ] οἰκίας, 
Ῥϑοδῦβο {π6 ὕνγο ποιη8 ἀγροὺς πα οἰκίας ἔοτιη. Ὀτὺ ὁπ. ΘοΟποθρίϊοη, 

θα ὑπογοίοσο {Π0 δαϊαποῦ ἀρ] ]ο5. ὅο θούῃ. Οἱ, Κὶ. ὃ 346. 2. ------ δηώ- 

σωσιν. Ἐὸν {Π0 τπι80 οἵ {πΠ6 βιιθήπηοίίνο [ῸΓ {10 ορίδίϊνο, 5860 Νβ. οἡ 1. 
20. 8 2; δ2, ὃ 8. ἀφίησιν ἀοροηαθ οἢ ὅτε αἴϊοι ἐκκλησίᾳ, πᾷ ἰβ ἴο 

Ὁ6 τορθαίοα, 88 06]. Βα γ8, Ὀθίουθ γίγνεσθαι, ἴῃ ὑΠ0 Β0η850 οὗ βούλεται 

ΟΥ κελεύει. σὶρ. ΠΚ65 ᾿ῦ ἀοροηα οἢ προηγόρευε. 
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Το ὥ, ἅπερ καὶ πρότερον, ἔθ ϑαηϊ6 α8 δ67076. ΟἿ, 1. 148. ὃ ὅ. 
ναυτικὸν... . ἐξαρτύεσϑαι. ΟἿ, 1. 142. ὃ 4 (6πα). 

μὴ ἀφιέναι, οΥ (85 1ῦ 15 ΘΧΡΙΘΒΒΘΩ͂ ΠΠ|. 40. ὃ ὅ) σφόδρα φυλάσσειν. “Τὸ 

ΚΘΘΡ ἃ νγδίοῃτα] ογθ οὐ ὕΠ τη, πα ὈΥ͂ ΠΟ ΤΘΙΏΪΒΒΠ655 ΘΠΘΟΙΓΑΡΘ ἔῃ Θ Τὴ 

ἴο Το υο]ῦ." ΑΥὐΟΪά. λέγων ὈΘ]οηρΒ ἴο {πΠ6 Βιθ]θοῦ οἵ παρήνει, 1. 6. 
Περικλῆς. τὴν ἰσχὺν αὐτοῖς, ἰλοῖ)" (1. 6. [πὸ ΑἸΠΠΘΗΪΔη) βὐγογέλι. -------- 

ἀπὸ τούτων ΤοίοΥ5 ἴο {Π6 811165, δηα 15 ἴο θ6 οοπϑβίσιοίθα αἴζοι τῶν.... 

προσόδου. τῶν χρημάτων ἀΟΡ6Π65 ΠΡΟΠ τῆς προσόδου, ἐλ γευθλιι:6 

4 πιοποψ. Κτιρ. βουθῦηβ τῆς προσόδου ὈΥ ἀπό. κρατεῖσϑαι (οὐτί- 

γιογ". ῬΟΡΡΟ) 88 ἴογ 105 βι ]θοῦ πράγματα ππάονβίοοα ἴο ὙΠῸ πολλὰ 

ῬΘΙΟΠρΒ. 
8. προσιόντων... «ταλάντων, δεοαιι86 (566. Ν' οῃ 1. 9. ὃ 4) ἐλ67}6 108 

αοογιίηῳ 600 ἑαϊογΐ8. ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. ὅ66 Ν. οη 1. 12. ὃ 2. 

φόρου ἀΘρεΠα5 οἢ ταλάντων, ἃπα ἀϑποίοβ {Π6 τηδίου 8]. ἀπό, 7) οι. 

τῇ πόλει Ἰἰπ5 προσιόντων. τῆς ἄλλης προσόδου ἴτοιη {Π0 

ῬΆΡΙ]ΪΟ 1. Π 45, τηΐπ 68, οπιβίοβ, 8]16η ἰἀΧ 68, ἤΠ68, τηϑυ κού [0]]5, οἵο. 

ἐπισήμου, εοἵπεί ; Ἰιΐογ}]ν, ὀοαρῖηῃ ατν ἐπβογίρέϊοη, βἐαπιρθά. 
ἐννν ἐγένετο, 707 {λι6 7088 διίην τοαβ 9100. ἑαϊθγιέβ ; ἸιϊζονΠ]γ, 10.000. ἑαΐ- 

δηΐ8 τοαγυξη 800. ὅ86 Ν. οἡ 11. 2. 81. Τῇ γὰρ ἴῃ {{π|8 Βθῃπίθῃοθ 18 
ΘΧΡΙΔηδίοτυ οὗ ἔτι τότε (ψεΐ αὐ ἐλμαΐ ἐζηι6). νυ ϊο ἢ. τ 01165 {Ππᾶῦ βοῖηρ οὗ 

{π6 [ππᾶ5 μα Ῥθοη ἀγανγη οὐ. ΤΠῸ αἰ ΠΌγο πο Ὀθύνγθθῃ {Π6 ὕνῦὸ ΒῈΠῚΒ 

ΒοτΘ τηιθηὐοπρα (νῖΖ. 5700 τ4]6Π05) Πα θθ θη ΘΧροπαθα προὸπ {Π6 ραὈ]Ϊο 
Ῥυ]αΙησθ ἃηα ἴῃ ὑπο Ῥοίἀεθαῃ Ὑνγ8Γ. τὰ προπύλαια, ἐλ6 ργορψίω. 

Οὐ]. 1ϑαΚ (ΑἿΠ 615, 1. Ρ. 405) 5805 {παῦ [Π6 Ῥγυομλΐηθποθ σίνθηῃ ἴο {Π18 

ῬΟΌΙ]Ϊο πσουκ, ὈΥ {ππ8 ἀοβιρπαίϊηρ τ ῬΔυ Ιου] υ]γ, την ἤᾶν ὈθΘη ἴῃ 

ΘΟΠΒΘΟΌΘΠΟΘ οὗ ᾿[5. τη τϑοθηΐ ΘΟΠβυ πού 8η4 15 ΘΟ ραΓὔϊν 6 οοβῦ. 

ἐς Ποτίδαιαν (οἷ. 1. ὅθ, οὔ 564.). [10 ΔΡΡΟΑΓΙΒ ἴγομι 11. 70. ὃ 9, {π8 

186 ἼἼΠΟ]6 βίθρο οὗ Ῥοιίἄεθα οοβῦ 2000 (α]οηΐβ, θαῦ ἃ Ραγῦ ΟΠΪΥ οἵ {Πὶ5 

δι) Παᾶ ὈΘΘη ΘΧΡΘΠαΘα, γΠ6η ῬΘΓΪΟ]65 τηδαθ ἢἷ5 Ππδποὶδὶ βία θιηθηῦ. 

168 Κ (ΔΊ θη, 1. Ρ. 410) οϑυϊμηδίθβ {Π|8 Ροσύϊομ ἤο ἤᾶγθ Ὀθθη ἴῃ τοῦππά 

Πα ΌΘΓΒ 160 {Α]Θηΐβ, νυ ΠΟ Ἰθανοθ 2960 ἰΔ]6πῖ5 ἴου [Π6 ΘΧρθηβ6 οὗ {π9 

Ὀυ] ΑΙ ηρΒ. ἀπανηλώϑη ἰΒ ὶῦπουῦῦ ἃ Βα θ᾽]θοῦ, 85. Τηϑην ὑγδηβιϊνο 

γΘΥῸΒ ἅτ συ Ποὰῦ ἃπ ΟὈ͵οού. Κυῦρ. 

4. χωρίς, ἱπαοροπαφηυ 47. ἦν ἤ. ὙΠΟΙΟ 8. ΒΟΘ. ΟὈΒΟΌΣΙΟΥ ἰπ 
[η6 86 οὗ ἦν ἴπ {Ππ|8 ΡῬῖαοθ. Ῥόρρο ὙΠ ΒΘΥΘΙΓᾺ] ΟἶΠΘΡ ΟΥἸ105. 15. α185- 
Ροβοϑᾶ ἴο οπηἱῦ 10 αἰδοροίμου. 1ῃ ὑπαᾶῦ ὁα86, {π οοπδύγιοίϊομ πρηῦ ὈΘ 

ὑπάρχοντος ([ΓΟτη ὃ 8) χρυσίου---οὐκ ἐλάσσονος. 1 ἦν 5 {Π6 {τπι6 τοϑα- 
ἴπρ, γγ8 5Βῃου]α πᾶν οχρθοϊρα χρυσίου---οὐκ ἔλασσον ἦν. ταλάντων. 
5. 8 198. 

ὅ. ἐπὶ δέ, ϑιιέ ῃγο» ΘΟΥ67'. ἄλλων {πδη {Π6 τοι ρ]ο οἵ Μίπουνἃ ἴῃ 

[86 ΑοΙΌΡοΟ] 5, ““η6 Ῥανῦπθποη, υϊοἢ νγᾶ8 0Π6 ὑγθαβαγΥ οὗ ΑΓΠ6Π8.᾽ 
ΑὙΠΟΙΪΑ, καὶ Ὀρίοτο ἢν οοππροίε οἷς ἃπᾷ χρυσίοις. 

διὰ χειρὸς ἔχειν --Ξ 

." 
τα 

Ἁ ΄ 
ἣν. « ««πᾶν- 
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των, ὁ ἐλεν 8] οι] ὁ6 τολοῖϊῃ ἀοθαγγοᾶ, ὕγοπι αἴ, ἱ. 6. 1μ86. βοῦγοθβ οὗ 
ΤΘΥΘΠΠΟ ΠΩ͂ ἱΠΟΟ 16 ὙΥΠΙΟὴ ΠᾶνΘ ὈΘΘΠ ῬΓΘΥΪΟΊΒΙΥ τηρηςοημοθᾶ. ἘΠ θίου- 

6Π08 ἴἰβ ποὺ μδᾶ ἴο {Π6 βδοι θα πΐθηβ]5 δηα ΟΠ θυ ησβ, [ῸΓ 1Ὁ νγὰ5 Ἰδυν] 

ἴο πιὸ {π686 ἴῃ ΘΠ ρΘΠΟἾ 68, 1 {Π6]} γ8]π6 τγὰ8 τϑραὶα (860 Ν' οἡ 1. 191. 
8. 3). ὙῊΘ 836 ΒΕΡΡΟΒΘα ΓΘίθιΒ [0 8 ουηρ οὔ οἵ τθυθππθ πᾷ {ἰραΐθ, 

ἴῃ {Π6 σομ ΠΡ ΠΟΥ͂ Οὗ ἃ γονο]ῦ οἵ [Π6 8}}168. τάλαντα 15. ἴῃ6 Ῥτραϊ- 

οαΐρ. σταῦμόν, ὃψ τροϊσῆΐ. ἀπέφϑου, γεγίηθα ; Ἰλΐογ αν, δοϊϊοά 
ἀοιρηι. -τττ- μὴ ἐλάσσω --Ξ ογιιαΐ ἔπ, ταΐετιο. 

θ. χρήμασι --Ξ- “οπι ἐλι6 8.076 4} 7μηια 8.) ΒΙοοτιηξ, οὕτως, ἷ. 6. ὉῪ 
ἃ ΤϑοδριΓ]δίϊοη οἵ [Π6 πα Π οἷα] ΓΘΞΟΌΓΟΘΒ. τρισχιλίους καὶ μυρίους. 
ΤῊΘ 8000 Πορ]ϊΐο5. ϑιηρ]ουθα ἴῃ [Π6 βῖθρο οἵ Ῥοίϊἀεθα τὸ ᾿Ἰῃοααοα ἴῃ 

{118 ΠΌΤΩ ΘΙ. τῶν παρ᾽ ἔπαλξιν, 97) ἐλιοδϑ6 τρὰλο ἐὐποά 16 ραγναρείϑ. 
50 ΑΥ̓ΠΟΙΪα ὀχρ]δῖηβ. Ομ. δοοοπηῦ οἵ τῃ6. οοπίλμθοτιβ ροβίτιοη οὗ {Π| 656 

Ρδγαροῖβ, [86 5 Πρ ΪΔΙ 15 πβθα οο]] βοῦν] Υ ΤῸ {6 ῬΙαΓαΙ. 

ἴ. οἱ πολέμιοι, 1. 6. 8 ῬΘΙΟΡΟΠΗΘΒΙ8Π8. ἐσβάλοιεν. ὅθ. Μύ, 
δ 521. μετοίκων (866 Ν. οη 1. 148. ὃ 1) ὅσοι, ἰ. 6. [86 ἰσοτελεῖς, Θ01- 

Ροβϑά οἵ {Π6 τἱομοϑῦ δη4 τηοϑῦ ὑθβρθοίδ]9 οἷδηβ οἵ μέτοικοι. γὰρ ἴῃ- 

{τοάποθ5 {Π6 ΓΘ ΆΒΟΠ ὙΥΠΥ͂ 850 Τ]ΒΠΥ͂ ΤΠΘ ΠῚ ὙγΘΓῸ ΘΙ] ογα ἴῃ σαδγαϊηρ' [Π6 

Του Ποδίϊοηβ, νἱΖ. ὑμὶν" στθαῦ οχίθηΐ. Φαληρικοῦ τείχους. ἼΤΠΟΓΙΘ ἰ5 

ΒΟΙη6 αἸΒΠΟΟ]ΌΥ ἴῃ ΤΘοΟποΙ Πρ [Π6 βἰαίθιηθηῦ οἵ ΤΉ που αἸ65 ἴῃ {Ππ|8 Ρ]δοθ, 

ὈΥ ΒΟ ἰῦ ρρθαγβ ὑΠπαὺ Ὀοβιθβ {15 ῬΏΔΙοσῖο ἡ γ18}}, ὕμθυΘ ὑγοσΘ ὕο 

ΟἴΠΟΥ5 ο8]16ἃ [Π6 Τιοηρ Υ 8115, νυ νμδῦ τῦ88 βαϊα 1, 107. ὃ 1, τὰ μακρὰ 
νυ Πειραῖα. ΟΟ]. ΤιΘαΚο οουἹὰ πα πὸ νοβϑίϊροβ οὗ ἃ {μπἰγ ννγ8}}, 4]- 
{Βοτρ {π6 ἔοπαπἀδίϊοη ὙγοΥΚ οὗ ὕνγο τ 8110, αἰβίδηῦ ἔροσα θδο οἴμου δδ0 
βοῖ, οου]ᾶ Ὅδ αἰβυϊ ποῦ τα. ΤῊΘ ἀθοϊαγαίϊομ, μουσθυοῦ, οἵ Τ ποΥ- 

αἸ465, {παῦ {Ππ6γ6 ὑγγ ἴῃ γθο νγ81]5, 15 580 ῃ]αῖη πᾷ αἰγθοῦ ὉΠπᾶὺ ἰῦ τηπβῦὺ 

6 τρορῖνϑα σἱἢ οοπῆδοποο οὗ 15. σαί. ΤῊ [Ο]]Ουν ᾿ηρ᾽ ΒΘΘ 18 ἰὼ ὈΘ 
186 τὰ 8Π4 ΟΠΪΥ βοϊαίϊοι οἵ {815 ἀρραγθηῦ οοπῆϊοίϊομ ἴῃ οὐ ΔαῦΠ ΟΣ 5 

βία θιηθηΐβ. ΤῊΘ πη Ὑ}8}} ((. 6. τὸ ἔσωθεν) γγἃ8. οδ]]θα [Π6 Βοιίμουπ 

ἴῃ ΤΘίθυΘμοΘ ἴο {Π|6 ΠΟΥ ΓΠΘΓΏ, ΟΥ ΠΘὴ 1Π6 ΤΟΠρ ΥΥ 8115 σοῖΘ ΒΡΟΚΘὴ οὗ 

πὶ μοὰΐ ΠΥ Γϑίθγθπμοθ το {Π6 ῬΠΔΊοσῖο νγ8}}. Βαῦ πῃ {Π6 ῬΠ ΔΙ οτὶο 
δηᾷᾶ {π6 Τιοηρ ὙΥ 4115. ὑγογο του γοα ἴο, {118 βοῦς οτῃ Ἰἰτα οἵ {6 Τοηρ' 

ὙΥ 8115. νγαϑ. οα]οα {Π6 τηϊαα]6 νγ8}}. Τὴηθ βοιυςῃθυη ΟΥ̓ τη] 4]6 νγ8}} 

(οἰ 6 ἔθυτι οὶπρ᾽ ΘΙ Ρ]ΟΥ 64 Δοοογαηρ ἃ8 {Π6 Βρθα ον ΠΒδα ἴῃ ΗΪβ τηϊμᾶ 

{πὸ Τιοὴσ 4118. δἴοπθ, οὐ 1ῃ6. ῬΠΔΙοσῖο ἴῃ οοπηθοίίοη νυ ἢ {1161} τ  ἃ8 

θυ 0 Α. ο. 446, ἴῃ [86 οοτητηθηοοιηθηῦ οὗ Ῥουὶο 655 δαιηϊπἰβυγαὐϊοη, δπ 

γγὰ8 ἀρϑὶσηθα, δἃ5. ΑΥ πο] {Π|ΠΚ8 (866 8 ποΐθ οὴ. {15 ΡῬϑ888 56), ἴο τθη- 

ἄον βϑθοῦγο {Π6 οοτημη πη] αίϊοη Ὀούνγθθη ὙΠ 6 η8 ἀπα Ῥίγιιβ, ἴῃ ὁδ 86 

{Π|6 ΘΠΘΙΩΥ͂ 5Που]ἃ ἴοτοο {Π6 ῬΠΔΊοΥῖο, οὐ ὑαση ᾿ῦ Ὀ. ἃ ἀθβοθηῦ ἰηΐο [Π9 

ΟἹ γροῦῦ ῬΠδΙοσαμη. ΤΠΟΒΘ ὙΠῸ ὙνΪ5 ἢ}. τ0 ΘΧΘΙΉΪΠΘ {Π|5. δι ]θοῦ ΠΠΟΤῸ 

Θχίθπβί νου, ἃΓῸ ΤΟΙ οΥΓοα ἰο ΑὙπο] 45 ποῖο (αῦονο οἰθα); ΟὉ]. Τιρα ΚΒ 

Τοόρορ. Δίμθηβ (ἃ οαϊί.), Ρρ. 417-484: Ῥορροβ Ῥιοὶθρ. Υ0]. 11, 260, 
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οὐ 864. ; ΒΙοουηῆθ14 5 Ἡϊβῦ. οὗ ΤΗπογυᾶ. 1. Ὁ. 818; (06]16γ᾽5 ποίθ οἱ {115 
Ῥάᾶϑβαρθ, 8η6 ὙοΟΙβου 5 αογρίαβ, ὑ. 149. κύκλον. ΤῊΘ νγ78]}} δτουπαᾶ 
ΑΥΠΘΗΒ5. νγᾶβ ΟἰγΟΌ]81 ἴῃ ἔΌστη. ἔστι δὲ αὐτοῦ ὃ ---  ρανγέ 4} 1έ; 

ΠΙΓΘΓΆΠγ, ἐλθη6 ἐ8 977 ἐξ ωὠλαΐ. τὸ μεταξὺ... . Φαληρικοῦ ΘΧΡΙΔ΄Π5 

ἔστι....ὅ. ΤΗΪΒ Ρογύίοη οὗ {Π6 οἰ τγ8}15 ᾿γίηρ Ὀθύνγθοι ἐπ ἐνΐο 
Ὑγ 8115, 15 Βα] 4 γ (ῃ6. 5010]. ἐο πᾶγϑ Ὀθθπ 'π Ἰθηρίῃ βουθῃίθθῃ βἰδαϊΐδ. 

τὸ ἔξωϑεν, ἐλ6 οτιέε7" ΟΥ.6, 50. 6816 ἴῃ {πὸ τοϊδίϊοπ ἴῃ τυ βοὴ Ῥοίῃ 

{π6 Τιοηρ 8115 βίοοα ἰο {π0 ῬδΊουῖο πγ811. ΕῸΓ [16 5816 ΤΘΆβΟῃ, 
ὙΠαοΥ ἀἸα65 σοῦ] Πᾶνα ο8]]84 [8 οἴ: τγ8}} τὸ ἔσωθεν, ἐδι6 ὀγ767' 076, 
ὙΥΒΙΟΝ Ὑγοῦ]α Πᾶνθ Τοβρομαθα ἴο {π6 τὸ διὰ μέσου τεῖχος οἵ Ῥ]αΐο. 
ΤῊΘ ΤΘΆ50η ὙΏΥ (Π6 βοιίμογη ἰδρ οὗ (Π6 Τιοηρ ὟΥ 8115 ((. 6. [86 ἵππὸῖ 
ΟΠ6 ἴῃ ΓΘίθιθ ποθ 0 ἴῃ8 ἴγθθ Ὑ78118) νγὰβ ποῦ σιθγαθα υ01}}} τ δα] Υ 

ΡΡΘαΓ, θη ἰῦ 15 ΒΌΓΠΘ ἴῃ πη πδὺ 1 ΙΔ Ὀθύνγθοπ' [Πη6 πουίθοσῃ 

᾿πὴ} οὗ {π6 Τιοὴρ 8115. δῃᾷ ἐμ ῬΠμδΙθεῖο τ γ811, θοΐἢ οὗ ὑβίο ἢ Ἰγοῖθ 
συδναρα, ΤῸ Δρρθδγ5 ἔγομι ταῦ μ85 Ὀθθη 58], {παὖὺ ΓΠ6 ὑἡΣῆ016 11π6 οὗ 

Του οαύϊομβ το θ6 σαδγαρα τγᾶ5 148 βἰϑαϊα ἴῃ Ἰθπρίῃ. 

8. ἱπποτοξόταις, Λογβε-αγόοίθγ8, ηιοιγιέεαί δοιρηλῖόγι. ἑξακοσίους 

«οὐ τοξότας. ΔΒ {Π6 ΟΓΔΙΟΓΒ ΤΉ ΚΘ τηϑητ]οη οἵ ΟὨΪΥ 1200 θουτηθη ΠΟ 

ΒΡ α οἢ ἰοού, Βοθοκὴ (ἕοοη. Αἰἢ. ρΡ. 2304) {πῖηκ5 {παῦ {πῸ αἸΒΌγΘ ποθ 

ΠΥ ὈΘ δοοοπηίθα [Ὁ ὈΥ {Π6 ἴδοί, 1Πδύ {Π6 ΤηθΓΟΘ Δ ΤῪ (Θου 188) 

Ῥουηθη Ὑγ6 16 αὖ τηοβὺ 1200, Ὀὰὺ ἐπαᾶῦ {π6 οὔμιθὺβ σοῦ δἰ Π 6} οἰ ΖΘ η5 

οὗ [Π6 ῬΟΟΓΘΙ οἶδβθ, ΟΥ τί ἀθηῦ 8]16Π8, ἼΟ Ὑγ6Γ6 ΠΡ -υιηθαᾶ, δπᾶ 
ΟΒΙΘῆν ἰγαϊπϑα ἴῃ ΔΡΘΠ ΡΥ. 

9. οὐκ... -τούτων, ἀπά ποΐ 1688 ἐπι φαοἦ, ραν ἐϊοιαν, ἱ. 6. πῸ ὁπ6 οἵ [Π6 
Θϑυϊππαῦθβ τγὰβ οὐ ογγαίθα. καϑίσταντο ΤΟῖοΓΒ ἴο {πΠ6 ΑὐΠΘηΐ8 8. 

ἐς... πολέμῳ, ἕο βῆοιο ἐμαΐ ἐλόμ τοουιϊα ΦαΥΨ οτν {6 τρα7' διι66 6858 με]; 

ἩΠΓΘΓΆΠΠΥ, 707 α ἀοηιογιδέγαζίοτ, ἐμαΐξ ἐἤον τρουια 6 8ιιρ61"107 ἔγι ἐδ τραν. 

ΟἨΗ ΑΡΈΒΕ  ΧΤΙΥ. 

ΤῊὴΘ Αἰ θηΐδη8 1ἰβίθη ἴο ἴΠ6 δαγίοθ οἵ Ῥοσίοθβ, απα Ὀσὶπρ' {πο ὶν ΤΆτα 1165 δηα οἴξϑοὶβ ἔγοση ἔῃ 9 

ΘΟΌΠΙΓΥ ἱπίο {μ6 οἰτγ (8 1); ποῦ ΠΟΎΘΥΟΥ ] Ποὰΐ δχίγοιηβ σοὶ ποίϑποο (ξ 32). 

1. ἄλλην. 866 Ν. οἡ 1. 148. ὃ 1. αὐτῶν... .ξύλωσιν, ἑαζίηπς 

ἀοιῦτν ἐΐδ τον τροοα-ιρον ἢ; 9 ἐπιοῖν" ἤοιιβϑο8 (τι ΟΥΘΓ ἴο τϑῖηονο {Π61η}. 

ΞΌΙΏΘ. ΘΙΓΟΠΘΟΊΙΒΙΥ ΤΟΠΑ͂ΘΙ καϑαιροῦντες, ριε{ϊἴης ἀοιοτ, ἴθ {Π6 νγὰν οὗ 
ἀοβίγογίησ. Βαῦ ἘΥ ποῦ 5βοῦ ἤγθ ἴο {πϑὶν ἀνθ] ϊηρβ, 1 ὉΠαῦ τγὰβ {πον 
ΟὈἤ]Θοί ὕ 

ὥ. χαλεπῶς 15 Θαπ᾽γα]οηὐ ἰο Δ δΔα]θούϊνϑ ἴῃ Ὡρτθθιηθηῦ ὑγ] ἢ ἡ ἀνά- 

στασις. ΟἿ. Μύ. ὃ 809. 6. τοὺς πολλούς, ἐδ ηιοδί 47 ἐλθηι, 15. 1ῃ9 

φυ ] οὐ οἵ εἰωθέναι. 
20 
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ΟΡ. 

ΤῊ ἄοβίρτι οὐ ἐμ18 ὁμαρίοσ ἰ8 το βου, [πα [πθ ΑἸ Θηΐ 85 ἔτοτα ἔμ ϑαυ οϑὺ ἐἰτηθβ μϑ Ῥθθπ 
δοουβίοτηδα ἴο Πἴγ8 ἴῃ ἐπ ΘΟΙΠΊΓΥ, ΤῸ Ὀοίοσθ ἐμ6 {πη οὗ ΤΠ θβθαβ, Αἰίλοα ὑγα8 οομπηροβοᾶ 

οὗἩἨ ἴονγβ, Βαυηρ ΘΔ 0} 115 ΟὟ ΒΟΥ Γτηθπΐ 8η4 ααἰΐθ ἱπᾶοροπαᾶθπί οὗ [86 Εἰπρ (8 1): θὰ 

ΤΉΘβθαβ πηϊξοα {Π686 Του ᾿πΐο ὁπ6 ΡΟ] [168] σοηδάοτσδου μαγΐπηρ ΑἸΠΘῊΒ 85 115 οδρἰ [8], 

ΔΠ4 {ΠῈ8 Ἰοῖν ἐπ βίαξθ ἴο "8. Β ΘΟ ΘΒΟΥΒ (ὃ 2); Ὀδίοσθ {π18 Ῥοτϊοᾶ, [Π6 οἱ τΥ σοπδβίβίθα ΟΠ] 

ΟΥ̓ {86 οἰΐδ46] 5ηἃ [86 Βρ8οθ δ {π6 ἕοοῦ οὔ 1 ὑονναγᾶβ ἴμθ βου (8 8); ἃ ρσοοῦ οὔ τυ βῖο 18 
16 Ῥγεβοπῦ βἰἐαϑίϊοη οὗ [Π6 Ῥυϊποῖρα8] ἰθιαρ]98 8Πη4 ὙΟΥΚΒ οἵ ΤΠΟΓ6 δποϊθηΐ ΕἸ π|65, απ ἴῃ 0 

ΠὩΠῚ6 Οὐδ ὙΥ ὨΪΘῊ 18 811}1 σίγϑη ἴο [Π6 Αοτορο 5 (δδ 4:0). 

1 ἑτέρων (πϑί]01η8) μᾶλλον. 866. Ν. οῃ 1. 85. ὃ 1. ------ τοῦτο, ἷ. 6. 

τὸ ἐν ἀγροῖς δίαιταν ἔχειν. ἐπὶ γὰρ Κέκροπος, 70. ὅπ, ἐδ6 ἐΐηιθ ο΄ 
Οδογορβ. Ἄ. ὃ 2960. 1. 2. κατά. ὅ66 Ν. οῃ κατὰ κώμας, 1. 10. ὃ 2. 

πόλεις. ΤΠΘΓΘ ὙΥΘΓΘ ὕνγοὶνθ οἵ 0Π656 ον ῃβ Θοοογαϊηρ 0 έγαθο, 
ἔχουσα --Ξ- εαοῦ, λαυΐηγ. ΤῊΘ βπραϊα πδύαγΆ ΠΥ Ῥγοοθθαβ ἔΡΟΠῚ 

κατὰ πόλεις, Ὑγ ]0}} ΒΙΟοπΙ. σσου]ᾶ τορϑϑῦ ἴῃ {Π0 56π86 οὗ ϑεραϑγαὐζην ΟΥ̓ 
»αφαζίην. ὡς 5 ἴο θ6 οοπβίγποίθα Ῥϑίουθ βουλευσόμενοι, ἴγυ ΟΥ̓ 67" 

ἴο οογιϑιμζέ. ἐπολέμησαν ὙΥΪΓΠ Οπ0 8ηούμου, “Μ81]6 Β]οοτηΐ, τῷ 
βασιλεῖ Βρρ]οὐ.") Ῥορρο. 

2. ἐβασίλευσε, δεοώπιθ δὲ. τά τε ἄλλα, ἦγ. ιαθῃ οὐδ» γδϑρθοίβ. 
ἐς... πάντας, απ παυΐηρ αρροϊγυἐθα οπ φοηιθγαἶ δοιιγιοὶδ απια ργν- 

ἐαγιιη, ἢ ὁαιιϑοα αἷΐ ἐο οοπιθ ἐοσοίλθν ([ὉΣ ῬαΌΪΙΟ ῬΌΓΡΟΒΘ8) ὁμέο ἐδι6 

»γοϑογυΐ οὐέψ (88. πο ἃ. τηθύγορο 5). νεμομένους... - -χρῆσϑαι, απ 

οοηιροϊϊοα, φαοῆ, οη)ογίη ἠνῖ8. οτοην (ρτῖναῦθ) νη αϑ Φε 707, ἐο τἰ86 ἐΠυΐ8 
αϑ 006 οἷέψ. ἁπάντων. .. «αὐτήν, 8ἴγοα οἰ 406}6 ἤοιῦ γεοζογιοα ἃ ρανγὲ 

47 11. ὃ. Αὐπο]ᾶ, σι σμοπὶ ἩΔΟΙΚ ἀρτθ685 ἴῃ {Π6 τηαῖπ. ΟΥ̓ΠΟΙΒ τθη- 

6. δεϊοηγεα ἐο ἐξ, ἃν οὔμου5 8.11], οογυέγ διιἐοα ἐο ἐέ (ἢ. 6. Ῥαϊᾷ ἰαχοϑ ἴο 

10). ΒΙοοπηῇ, 15 αἸἰβροβθα ἴο ππῖΐθ [Π6856 ὑνγο τπθϑηΐηρθ, ΟἹ Ταῦ ἴο οοπ- 

5146" ἐπ 6 Ἰαβύ 85. ϑι Ὀυδοῖηρ {Π6 Ἰᾶθα οἵ ΡΟ] 10 8}}0 ὈοΟ]ομρίηρ ἴο 10. 

τοῖς ἔπειτα, ἕο ἔλοδ86 τπὴ0 ἐαηϊθ αὐ ογισαν 8, 7.18 8:60 658078. ξυνοίκια, 

ϑ'γηωοΐα, ἃ ῬᾺ]Ϊο [θαβῦ σοὶ ναϊθα Ὀν {πΠ6 ΑὐΠΘμΐδηβ, π᾿ ἸΠΘΙΠΟΓΥῪ οἱ 

{815 ππΐοη οἵ 4}} [πὸ ἴον ηβ ἀπο Οη6 ρον θυ πιοηῦ αὖ Αἰῆθηβ. Τύ να 

Κορῦ οὐ {πὸ 17π Βοδαργομηΐοῃ, {116 {ἰγἃ Αὐὐο τποπί]ι, δομπιρτίβιησ (ἢ 9 

ἀτηθ Ὀθύνγθοι {πὸ 584 οἵ Απρτβῦ ἀπᾷ {η6 9180 οἵ βορίθιηθου. ϑομμἶΖ 

ΒΆγ5 ὑπαὺ {Π6 ϑαβϑῦ τγὰβ οοϊθυαἴθα οἡ {π6 161 οὐ Ηθοδίοιηθεθοῃ, {116 
ἢγβῦ τηοητη Οὗ {πὸ Αἰῦο γοὰσ. ΟΥ̓, δια τῃ}Ὲ Ὀ]οῖ. οὐἹἨ Απεϊᾳ. Ρ. 994. ------- 

ξυνοίκια 185 ἴῃ ΔΡΡοΒίΓἸΟΠ Ὑν 10} ἑορτήν. δημοτελῆ, αὐ ἐλ6 γρειἱὶς οοξέ, 

ὃ. “Ὑὸ πᾶν πον, 0 {Π60 ὁπᾷ οὗ {πὸ οπαρίθγ, Ὡποῦμον. τηϊππΐο 
αἰἱρτοββίοη, βαρθδίθα Ὁ. {Π6 νγογβ μεγάλη γενομένη." ΒΙοουηΐ. τὸ 

δὲ πρὸ τούτου, δε 7076 ᾿ἐΠ͵ῖ8. τὸ 18 {Π6 ἀοοιβαίίνο οὐ ἐϊπιθ τοίη, απ 

ΡΓΘοΘάθ8 πρὸ τούτου (80, χρόνου) ἰΆΚοη Δανον 8} γ. ΟἿ, ΜῈ, ὃ 988 : 5, 
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8169. 1. ἡ ἀκρόπολις, ὙΠ ὙγΒΙΟἢ ἡ νῦν οὖσα (866 Ν. Οὐ τὴν νῦν 
πόλιν οὖσαν, ὃ Ὁ ΒΌΡΓΔ) ἰΒ ἴο 6 (Δ Κ6η, ἰ5 π6 ρυθαϊοαΐθ. ύβϑῃ]Θ Ὑγ6}} 
ΤΘΙΠΔΙ 5 (ΟἸ855. Μία. 1. 61) ὑπᾶὺ {π6 οὐ οὶπαὶ ἀοϑυϊπδίϊοη οὗ πΠ6 ατθοκ 

οἰΐα6]5 νγὰθ ποῦ 80 Τῇ Π0}} ΤῊ] ΓΔΓῪ 85 500 18] 8π4 το]ϊρίουβ, 8πα {πα 
Ὁμοῖγ Ομαγδοίθι Ὑγὰ8 ποὺ ὑπαὺ οἵ ἃ Του γθ88. ἴῸ1 {Π6 δϑοοοτητηοαδίοι οὗ 
ΘΆΤΥΊΒΟΤΒ ΟἸΪΥ, Ὀπὺ ᾿π ΘΑΓΙῪ {ϊπ165 {Π6 βοαῦ οὗ {πΠ6 Ἰηΐαπῦ οἰΐγ, 8π4 ἴῃ 81} 
τηθ5 {πΠ6 Ποπιθ οὗ {Π6 Δποθβϑίγα] ροᾶβ οὗ {Π6 βῬθορὶθ. Ἡθποθ ([Π6 β81η6 

ὙΥΓΙΓΘΙ ΤΘΙΠ81 Κ5) [Π6 {ΠΥ γ 6116} νβιπρ ασθθοθ [ῸΓ ὑπ6 ἢγϑὺ {ππ6, ἃπα ποῦ 

ΦΆΤ οἵ {Π15 δοῦ, υγοῦ]α Ὀο] ον {πᾶῦ {Ππ6 ἐουγοσΐηρ Ποῖρῦ οἵ Τιγοδθοῦ- 

ὑπ5, δπα ποῦ {Π6 11{{1Ὸ Βαθατθ ΤΌΟΚ ὙΒΙΟῊ ΠΘΒΕ165 αὖ 15 Τοοὐ, γγ88. {Π6 
ΑΟΙΌΡΟΙΙ5. οἵ ΑἸΠ6Π8. καὶ τὸ... -τετραμμένον, απα ἐδ ραγέ ηιοϑέ 
εϑροοϊαϊἧῳ κοἤίοῦ, 1168 αὐτο} ἐξ (1. 6. 1ῃ 6 ΑΙΟΓΟΡΟ]]5) ἐοισαγ 8 ἐδ βοιέῆι. 

4, τεκμήριον δὲ 15 ἃ ῬΤΓοΟροΒιἐοη ὈΥῪ 1561, ὉΠ 6]Π10515 τη Υ 6 58}- 
Ῥ]Θα : τουτῶν ἐστὶ τοῦτο. Οἵ. Βατύ, ὃ 161. 6. ἐν---ἐστι, αΥ6 δἰζιωΐοα 

ἕη. ἄλλων ἴμ8ῃ ΜίποΡνἃ. ἔξω {π0 ΔοΙΟΡοΟΪ 5. πρὸς τοῦτο 

τὸ μέρος --Ξ ἴο {δι 8οιυιΐ,, Ἰπαβηι ἢ) 88 πρὸς νότον 15 ΤΟΙ ΘΓΓΟΩ͂ ἰο. τό 

τε... «Ολυμπίου, (88 [Ὁ ΘΧΔΙῚΡ]6) ἐλ6 ἐθηιρίθ 97 ἐλ6 Οἰψηιρίαη, «Πιρτέον. 
Ιη τοβρϑοῦ ἴο {Π6 βιυπαίϊομ οὐἠἨ {Π6 ἰθιη}]685 Β6 16 του υ θα ἰο, 1 πηπβύ, [ῸΓ 

γον 5 586, θ6 οοπίθηῦ [ο τοίου {πΠ6 τϑϑᾶρι ἴο ΟὉ]. Τ,6ακο5 Τορορ. 
ΑἸΏ. 1. φῬρ. 818, 48--498. ᾧ, ἷ. 6. ἦο ΒδΔΟΟΠαΒ. τῇ δωδεκάτῃ 

ἅὯγ. ᾿Ανϑεστηριῶνι, Απποδέογίοτι, [Ππ6 οἰρ ἢ τποπίῃ οὗ {π6 Αὐἴϊο 
ὙΘΔΓ, ΘΟΙ ΤΙ βίησ {Π6 Ἰαύίο ρατὺ οἵ ἘΘΌΓΠΔΓΥ δηα [86 [ὈΤΙΠΘΙ ῥατὺ οὗ 

ΜΆΤΙ, Δαγίηρ τυ ἢ. ἐϊπηθ ἐπ6 Απίμοθβίοσϊα οὐ ἤδαϑέ ΟἹ Εἰ ἸοιλοΥ 8. ὑγ8 85 

ΘΘΙοὈΓαίθα. νῦν, 1. 6. 'π {πΠ6 {ΐπη6 οἵ {Π6 ἰδίου ϊδη. 
869 Ν. οἢ νομίζει, 1. 717. ὃ 6. 

δ. ταύτῃ, ὅγν ἐλι18 φιιαγἐ61', 1.676. κρήνῃ ἀΘΡΘΠα8 ὁη ἐχρῶντο, πᾶ 

15 τορθαίϑα ἴῃ ἐκείνῃ, ἴῃ Θοηβθαθθηοο οὗ 115 Πανίηρ ὈΘΘη βοραγαίθα του 

15 ρονθυῃὶηρ σοστα ὈΥ {πὸ ἱπίθυνθηΐηρ οἰδαθοθ. 8. ὃ 168. Ν. 8. 
τῇ - - « «καλουμένῃ, ἐπαΐ τοὐϊοῖ, ἐ8δ ποῖ οἰῶ ΜἸυγδαογίυιι8 ((. 6. μανΐησ 
ΪπΠ6 Ῥ]Ρ68), ογν ἀδοοιιγί Γ ἐδ6 ἐψγαγυέ8 (1. 6. [ῃ6. ῬΙδβιβίγ αν ςθ, 5'9}0].) 

λαυΐηρ 80 δογιϑέγημοίεα, {έ. ------ φανερῶν, υἱδίδί6 ἴο [Π6 Θγ6. καλλιῤ- 
ῥόῃ, 1. 6. ΘΟ ΠΥ ἤοσῖπρ. ἄξια, 850. ἐς. 866 ἐς ἄλλα ᾿πῖτα. ΟΕ, 

Μύ. ὃ 409.6; Κ. ὃ 278. 4. ΟὖΥ 1 1Ὁ 15 ὑπουρῃηῦ ΡγΘΘΓ 016, τὰ---ἄξια ΤηΔῪ 

ἀδποίο {Π0 τοϑαϊύ ΟΥΓ ῬΌΤΡΟΒΟ οὔ η9 νοῦ ἐχρῶντο. ΟἿ Ὁ. ὃ 482. 8. ------ 

ἐχρῶντο, 80. ᾿Αϑηναῖοι ἴτοτη ᾿Αϑηναίων π᾿ {Π|6 Ῥγροθαϊηρ οοπίοχύ. 

νομίζεται----χρῆσϑαι, ἐέ 18 σιιϑέοηιαν, ἰο ᾿ι86ὁ. ὅ66 Ν, οἡ 1. 77. ὃ 0. 
0. ἀκρόπολις 8 ἴΠ6 Βαρ͵θοῦ δηᾶ πόλις 18 {Π6 ργϑάϊοαίο οὐ {}18 β6ῃ- 

ἴθῃοθ. 

’ 

νομίζουσιν. 
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ΟΗΑΡ ΤΙΝ χα Ἰ: 

ὙΠ 5 ΤΌΓΑΙ 8} ἃ ἀΠΟΟΠ ΒΓΑ ΠΘ ἃ ΤΠΔΠΠΟΙ ΟὗἉ Ἰἰνὶπρ [86 ΑἸ 6 Πἶ8Π8 ΔΓ τοὶ ποίϑπηῦ ἴο αἶνο Ρ, ἃπὰ 

ἢ σπποἢ ατὶοῦ ἘΠΘῪ ἈΌΘΠἄοη. {Π6ῖν ἀν 6] 68, Ὀοὶηρ 45 1ῦ ὙΓΟΓΘ {ΠΟ ῚΣ ΘΠ ΟΘβέγαὶ [ΘΙ ΙΟ8, 

δΔηᾷ αυἱύ ἐπ οὶγ οἰτο5 (δ 1, 2). 

1. οὖν ΥὙΘΒΌΓΠΩΘ5 {Π6 ὑγαΐη οὗ ποπρ} Ότὰ ξξ 1, ὃ. οἵ {π6 ργϑορᾶϊηρ 
Θμαρύου, ὙυΪο ἢ νὰ 8 που αρύθα ὈΥ {ἢ αἰρτθββίοη ἴῃ ξδ 8--ὅ. ὙῊΘ Ῥᾶτἃ- 

ΒΥΒΡἪ 85 [1 85. ξυνῳκίσϑησιν 15 ἃ ΤΘρο ἴοι οὗ [Π6 δρατηθηΐβ οἵ {Π 6856 

ὕννο βθοίΐοῃβ. ὙΠ βίον δη [Π6 ἢ ΘΠονγβ ἐπαῦ [η6 τπιηΐομ τιηἶθι ΟΠ6 

ῬΟΙΙΟΟΔ] τηθύρορο 5, αἸἃ ποῦ σσὶη {Π6 Δῇδοίϊοηβ οὗ {πὸ Αὐπθηΐδπβ ἔγοια 

{Π|6 1} ΘΟΙΠΥΓΥ͂ Το βἰἀθηθθθ. Αὖὐ οὐ ῥᾳδίως... . ἐποιοῦντο, ΒΘ ΤΘΟΌΓΠΒ5. ἰὸ 

χαλεπῶς... .. ἐγίγνετο (11. 14. ὃ 2), 10} ὑγογ5 σαν στἶβο ἴο {Π6 αἰρτθο- 
βίοῃ ἴῃ οἤδΡ. 1. μετεῖχον ΞΞ τιϑο(ί, “ οἴη ἰο.) 491 5 Καμη. ὃ 800. 

ἘῸΡ {Π6 ἀδαίϊνο δἰϊοι {118 νϑΓῸ “ἰπϑίθδα οὐ {Π6 ΤΔΟΓΘ 508] σϑῃϊίῖνο, οἵ, 

{615 Κάμη. ξὲ 050. 11. 4; 642. ὃ. ----- ἐν τοῖς ἀγροῖς ἔΌ]]οΟνγ 5. γενόμενοι 

(ἀοφογιί68). ------- πανοικησίᾳ, τοὐέῃ, ἐ}ι6 τολοῖο γαηιίζῳ. ἄρτι ἀορ8 ποῦ 

τοῖον ἴο [Π6 {Ππη685 ᾿πητηθα  δίθ!υ ρυθοθαϊηρ. [Ι8. [ὉΓῸΘ ΤΔῪ ὈΘ. 566ῃ ἴῃ 

{π6 ὑρδηβιδίϊοῃ, βοοῦν αὐέον" ἐΐ6 ογδίαη, τρα}. ἀνειληφότες, ἠαυϊη 
γεοουθ) εἰ, γι {Π6 Δααϊοπαὶ Ἰάθα οἵ γορωϊγίηρ ἀπα γοδιιἰαήγ, θαι 

{π6ὶν Βα Ι αὐϊοηβ μδα ῬΘ6η ἰη] 64 ΟΥ ἀοϑυγουθα ὈΥ {9 ΘΠΘΙΊΥ. 

2. χαλεπῶς ἔφερον---καταλιπόντες, 7 τὲ λαγα ἐο ἰθαυό. Ἵ. ὃ 8510, 4. ο. 
ἃ-“-ἦἣν αὐτοῖς--- πάτρια, τοἤΐο], 106}6 ἐΠι6ῖ)}" ᾿ογοαίέαγῳῃ 7αγιθ8. Ατποὶᾷ 

Πι85 δὴ Θχοϑι]οηῦ ποίθ οἡ {815 Ῥᾷββαρθ, ἴῃ ὑγ βῖοἢ Π6 Βμονγβ ΠΟῪ ἸΟΟΔ] Ὑγἃ8 

{πο τϑ] σίου οἵ 1Πη6 ἀποϊθηΐβ, [π6 ροαβ Ὀθίηρ ΒΡ Ροβϑα ἴο ἢδυθ {πὶ} οὐγ ἢ 

ΠΟτηΘ8, ὙΠΘΤΘ. ΟἸΪΥ {ΠῸΥ οὐ] θ6 Ὑγουβῖρροα ὑὶ ἢ δοοθρίδμοθ [}Ὼἢ 

οοπίγαβὺ ὙΠ} {818 πού!οὴ, ΒΘ ΔΡΌΠ οἰδθβ Φόοῃη 4: 21, 38, 34, οὐδὲν 

εν ναὑτοῦ, ποίη οἶδε ἐδαη ἢγ8 οτοη, οὐέψ (ΞΞ ᾿.8 οτοη, οἰέψ. ΜΈ. ὃ 488, 

11). ΤΠ τ86 οἵ ἄλλο 15. ΠΡ ργοβρϑοίϊνο, Ο ὃ δ41. β. Βοίδθ βαρρ!ῖοβ 

ὙνἸΓἢ καὶ οὐδὲν ἄλλο {Π6 γ᾽} ἐβαρύνοντο ἴγοπι πο ρυθοθαϊηρς οοπίοχῦ. 

ΟΗΠΑΡΤΕΒ ΧΥΤΙ. 

ΤΉΟβΟ γ0 ΘΟΠΊ6 ἴπ ἔγόοτη ἔπ σΟῸΠΙΤΥ, νυ ἡ ἢ ἴον ΘΧ ΟΡ. ΪΟΠ8, ᾶτο ΟὈἸ σϑα ἰο ἴα ἀρ {Ποῖ αροᾶθ 

ἴῃ {Π6 νδοδηΐ ῬΊβοΘβ, [θη 68, ΒΔ ΟΠ Ρ 618 οὐ {πὸ οἷΐν, βῃηἃ ουθὴ ἴο ΘΟΟῸΡΥ {π6 ΡΙδοΘ ολ]]θα 
Ῥοδβρίουτη, ἴο ᾿πΠ 8 ὈΪὉ τ ἰΟἢ τ 8 Ἰαϊὰ ἈΠ ΟΥ ἃ οαγβθ (8 1); [η6 ἀθπαπῃοίδιϊοπ οὗἉ {Π|0 Ὄγδοὶθο, 

ΒΟΥΨΘΥ͂ΘΙ, γ88 ἴο Ὅδ ἱπίογργοίθα ΤῈ. οὐ πμογυγίβο [μδη 1 νγὰ8 ἈΡΡσο μοπαθᾷ ὈΥ ἴη6 ῬΘΟΡΙΘ, [ῸΓ 

{86 οαἰατα τ τ ἴοι ᾽ς Τογοιο! ἃ σϑϑυ] θᾶ ὕγοσὰ {16 ΠπΘΟΘβϑι ἐν οὗἁ 108. θϑῖπρ ἸΠΠΔ θα, τδέμοῦ 

ἀπδη 115. θοὶπρ' ΒΔ ουΠοσ ΟῚ Β ἴο 40 80 (8 2); τηϑὴν οοπδβίγιοϊδα Ὠπ 8 ΤῸ ΓΠΘΤΏΒΟΙν 68 ὌΡΟΝ {0 

ΤουγΟΓΒ οἵ [Π6 Ὑγ8}15, δηᾶ αὖ Ἰαϑῦ ραγ ϊ]οποα οὐ δηᾷᾶ τηδᾶθ 18 δαϊδοθηΐῦ ἴο {π|0 Τιοπρ' ὙΥ̓ 4118, 

δη ἴῃ 8 στϑαῦ ρματύ οὐ ἴη6 Ῥίγουϑ (8 8); δὲ {Π6 βδῖὴθ {{π|60 [ΠΟΥ ΔΡΡῚΥ ὑπ ΠΠ ΒΟ] Υ 68 γί θοτ- 

ΟἸΒΙΥ ἴο {116 ὙΓΆΓ, ἀγα Τορού ΠΟΥ Π ΘΓ ΔῸΣ ἢ Π ατίοβ, πη δααὶρ 8 Ποὺ οὗ 100 88} (8 4). 

1. καταφυγή. ΤῊΘ νϑῦῸ 18 ἴὸ 6 ΒΌΡΡΙ6α ἔγοιη ὑπῆρχον. οἱ 

δὲν «νον ῴκησαν. ΤΟΙΠΡΟΙΑΙῪ αὐ ΘΠ ΠΡ8. ὙΟΓΟ ΡΓΟΌΔΟΙΥ ογθοίθα ἴῃ {18 
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ΒΟΥ ἔμποσπ δηᾷ πηϊη μα ἐθα ρΡουίϊομ οὗ ἐπ οἰἐγ. τό τε Πελασγικόν. 
Ἡδδοῖς ΒΌρρΡ]165 τεῖχος, ἃ πα βᾶγϑ ὑπαῦ 10 ΤΘουβ ἴο ἃ 018 66 δαἸδοθπῦ ἰο 

πὸ Ῥοϊαβοῖο τγ8}}, αῃα ἀδβονοα ἔοσα {π6. {πὴ ἐμαᾶῦ {π6 Ῥα]Δβρ δ η8 

ἐμοῦ οοπϑριγοα ἀραϊηϑῦ π6 Αἰπομηΐδηβ. ΟΟ]. Τιϑακ (Τορορ. ΔΊΗ. 1. 

Ῥ. 818) 588, “188 σγογᾷ Ῥοϊδερίοατη ὑγ85 ρΡρ]]θα ποῦ ΟὨ]Υ ἴο ἃ Ρϑγῦ οἱ 

[88 ὑγἃ}} οὗ {π6 Δογορο]ῖβ, Ὀὰὺ 4150 ἴο ἃ. βρϑοθ οἵ σγυοῦπα Ὀθον {89 

ΤΟΟΚΒ οὗ π9 Δοτορο 5.) Ηδθ αἴ8ο τϑίϑυβ ἴοὸ {Π158. βαββᾶρθ ἴῃ ργοοῖ, ὑπᾶῦ 

ἴθ τγᾶβ 8ῃ Θποϊοβθα βρᾶθθ δ πα ποῦ ΤΠΘΓΘΙΥ ἃ γ08}}. ΤῊΪ5. 18 ὑΠ6 ορ᾿ΐοῃ, 

85 [ὯΓ 8451 δὴ 8010 ἰο αἰβοουϑι, οἵ 811 {Π6 Ὀοϑὺ οοϊηπιθηζαζουβ. 

«ον «οἰκεῖν, απα κοἠίοῆ, ἐξ τοα8 7ονγδίαάοη, θυθη, (καὶ) ὃψ ὦ οτιγ86 ἐο ἡπιλαδίέ; 
ΠΠτογΆΠ]γ, ἐο ἐπλαῦὲξέ τολίοϊ, τοαϑ ἰαϊά δυθτν εὐταθῦ ὦ οτιγ86. ἘῸΓ μὴ ΜΙ 

86 ἰηβηϊςῖνο, 566 Ν, οἡ 1. 10. ὃ 1. 
δον ἑαΐη, τυεγδε- για αὐ ξεν ἰλιὶϑ 8ογὲ , 8οηιδ ϑιιοὴ, 7αὰ-επα (ΒΙοοιηἢ.) αὐ ὦ 

᾿φθγ86 αϑ ἐἢιῖ8. 

2. τοὐναντίον... «προσεδέχοντο, ἐο ἤαυθ ὄεθη, γε οα ἐπ α αἰβῇον- 
ὁπέ πιαρηθ' ζγοην τολαξ ἐλεῃ εαρεοίοα τ--ο ἰο ἄαῦθ μαὰ ὦα αἰβονονέ 

γιατ ἐΐαη, ἐπ6 οπθ πἰϑιιαϊίμ διιρροβοά. οὐ γὰρ διὰ κι τι λ. [Ιὴ 

ἐπ|85. ρΙαοθ ΤΗυοΥ αἰά65. Ὀθίγανβ Πἷ5 αἸΒ 6] 16 1ῃ {Π6 οὐαο]θ. Οὐδ Δη 65 

α14 ἱπαορα σϑβαὶὺ ἔγοιη. ἱπῃδὈϊἰηρ ἐπΠ6. Ῥο]βρίοαπ), ποῦ πονγθνϑ ἔτΓΌΤα 

{Π6 ΘΒ. ῬΡΤΌΠΟΙΠΟΘα ἀροη ἴΐ, Ὀαὺ ἴτοπὶ Π6 σγθαῦ πϑοθββῦυ, τυ ΒΙῸ ἢ 

ΘΟΙΏΡΘΙ]Θα {π6 Αἰμθηϊδηβ ἴῃ ἴμοθ οἵ βθοῃ ἃ ῬγΟΒΙ ὈΙ ΟΤῪ οὐϑοὶθ ἴο ἰη- 

ΒϑΌϊῦ ἰΐ, 8η4 Ὑν μΐο ἢ προθββιῦυ, Υ ΠΘΉΘΥΘΙ ἰύ οἝ1η6, τηϊρηῦ Ὀ6 Ργοαϊοίθα 

8.5 αἰβαβίγοιιβ υυὑπουῦ ΔηΥ στθαῦ οἰδίτη ἴο [ὈγθΚπου]θᾶσθ. ΤΊ ϑιη]ρ- 

ΠΟῚΒ ΤΘΡ]Ϊθ5. οὐ {Π68 ΤΥδ0 19 ἅτ σϑίογγθα ἴο ἴῃ 1. 120. ὃδ 4:-θ, ἴῃ ἃ "γγΥ 

τ ΠΟ ἢ Βἤονγβ ὑΠπᾶῦὺ οαγ Δαῦμον Β8α 110{16 οΘομηΠάθηοθ ἴῃ {Π ΘΠ. αἱ 
ξυμφοραὶ γενέσϑαι. ΘΌΡΡΙΥ δοκοῦσι ἴτῸΠῚ δοκεῖ ἴῃ {Π|6 ῬΓΘοθάἸηρ ΡΓο- 

Ροβιίοη. Μῦ. ὃ δδθ. Οὐδ. 1. ὃν ΤΟΙοῚ5. ἴο πόλεμον, Δπηα αὐτὸ ἴο 

Πελασγικόν. τὸ μαντεῖον ΥΪΓΠ ὀνομάζον ᾿ὰ5 {Π6 56η86 οἵ ἐλ ογαοίο, 

Ῥαῦ τ προήδει, ἐλ6 οτ6 τοῖο κιἐἐογοα ἐλ ογαοῖο. 
8. κατεσκευάσαντο, ἡιαᾶθ ἐϊιοηιδοῖυοδβ ἠμιιέβ, ““ 8οἐἐϊοα, ψιιαγ ον» δα, ΟΥ 

εϑἰαν[ιβἠοα ἐπεηιδοῖυθ8.) Αὐ πο, Οἵ. Χρη. Ογε. ΝΠ]. ὅ. ὃ 87. κατα- 

νειμάμενοι, αὐυϊαϊη ἀπιοη ἐϊιοηιδοῖυεβ, ὙΠῸ Παΐβ 8΄6 βαϊᾷ Ὀγ {πΠ0 

50Π0]. το αν θοὸν Ὀθ᾿]ῦ οἢ {Ππ6 ὑγ8115, Ὀπύὺ 10 15 Τηογ6 παίαγα] [0 50}- 

ῬοΟβ6 συῖτἢ ΒΙοοτηῖ., {παῦ {πον πσογο θα] Ὁ ΔΙοηρ {Π6 θᾶ56 οἵ [Π6 νγ8}}8 50 

45 ἴο θ6 Βῃρρογίβα Ὀγ {π6π|. τοῦ Πειραιῶς, 47 ἐλ6 Εἴγαιι, τοῦ ς΄ 

ἐλ τραϊ8 9 ἐλ6 Εΐγαιιδ, ἃ5 Β]οοπηΐ, ΒΌΡΡΟΒΒ68. 

4, ἅμα δέ, διιΐέ αὐ ἐλ6 βαηι ἐΐηιθ νεῖ ἢ [Π6 σϑιμοναὶ] οἵ ἔΠ656 ῬΘΊΒΟΙ 5 

ἰηΐο {π6 οἰΐν. τῶν ἥπτοντο. ὃ. ὃ 192,1. ἀγείροντες ὈΘΙΟηΡΒ 

ἴο ἥπτοντο 85 {Π6 ῬΡίοΙρ]6 οὗἩ τηϑηποι. 8.866 Ν. οἡ 1. 87. ὃ ὅ. τῇ 

Πελοποννήσῳ, ἀφαϊηϑδέ ᾿οϊοροηηόδιιϑ. Τοαῖ. Ἰποομητηοίϊ. 

ὅ. ἐν τούτῳ παρασκευῆς, ἐν {ἰιὶβ βίαΐο οΥΓ ργεραγαΐίοη. 880 Ν, οπ 
1, 49. ὃ 6 (ὁπ). 

ὰ 
ο 

- 
τι---ἀκροτελεύτιον τοιόνδε, ὦ 



ἀ4ἀδ8 ΝΟΤΕΒ. [Βοοκ Π.΄ 

ΟΗΑΡΤΕῈΒ ΧΥΤΙΠΙΙ. 

ΤῊ ῬΘΙΟΡο ποβίϑη ὩΓΙΠΥ͂ ΓΤΟΔΟΙ 68 (ΠΟΘ, 84 ΤηδΕΐ Πρ’ ῬΓΘΡΒΓΑ ΪΟἢΒ ἴο ἰβῖκο δ ὈΥ ΒΟΥ ΠῚ 810 

ΤῸΓ Β01Π6 {ἰπ|6 ἀρ αγο (88 1, 2); συΒῖοἢ ἀΘΙαν πα ἢΪ8 ἰαταϊ Π6858 π᾿ οὗμοΓ Τοβρϑοῖβ Ὀτϊησ 

ΤΟΝ ΘΘΏΒΕΙΓΘ ὌΠΡΟῚ ΑΥΟΒ  ἀΒΙΉ118, [ὉΓ ἀπτίηρ ἴΠ6 5ῖθρθ οἵ (ὔποθ {πὸ Αὐμοπίδπβ οἰδοϊθα 

ΤΠ6ῚΓ τϑπλον δὶ ἰμπΐο [6 οἷν (ξᾷ 8, 4); [86 ΔΙ16ρ;θ ἃ ΤΘΒΒῸΠ [ῸΓ {18 Β] ΟΥ Π6858 οἵ τηουοτηθηΐ, 

Ὑγ88 ὑπ Θχρθοίδιίοη ὑμδῦ {π6 ΑἸΠμΘηΐ8η8 ὑγοὰ ἃ Τη8 ΚΘ Βοιλ6 Θοηοοϑβίοῃ (8 ὅ). 

1. ἀφίκετο... -πρῶτον, “ οαηιθ “ἱροῦ Αἰξίοα ηγϑύ αὐ (Πηποο." 0. 
8.801. «. 860 Ν. οπ 1. 114. ὃ 2. (ἔποθ ἸδΔΥ οὐ {πὸ τουΐθ ἤτοι {Π6 

Ἰβύμπηαβ ο Βωούϊα, πᾶϑν Ογυμσγοη, δπα οα {Π6 Ἐ]Θαϑι πἰϑη ΟΡ ἶββαβ. 
παρεσκευάζοντο---ποιησόμενοι, }γθραγ ὦ ἐο πιαΐδθ. ὡς 18 ΘΘΏΘΓΔΙΠΥ͂ 

Τουπᾷ ἴῃ {Π6 Θοπβυγποίίοι ὈοίουΘ {πΠ6 ρϑυῦοῖρ]θ. ΟἿ, Μύ. ὃ δδδ. Οὐ8. ἃ. 

Ρ. 961; Κ. 8 8510. 4. ἡ. ΑτΟΒΙ Δα ΒΡΤΟΌΒΌΙΥ δββϑα] θα {}18 Ρ]δορ, θ6- 

δα 6 ὑπουρηῦ 1ῦ πηδαΐθ ἴο Ιθᾶνθ 50 Β ΓΟ Πρ 8 ΤῸ ὑγ 695 1π᾿ ΗΒ. ΤΟΔῚ ΟΥ̓ 

Οἡ ἰδ ἤδηκ ; οὐ ἢ υγιβῃοα ἴο σῖνθ 501Π16 ΟΟ]0} ὅο {ῃ6 6] νυ, Ὑγ μῖο ἢ ἢΘ 

τγᾶ8 τηδκΚίηρ' ἴοι {Π6 ῬΌΡΡΟΒΘ Του γθα το ἴῃ ὃ ὅ ἰπῖτϑ. 

2. αὐτῷ φρουρίῳ---ἐχρῶντο, τἰϑοε ἐέ 70} α 707 7,688, “ὙΠ χρῆσϑαι 

ἢ, ΒΘΟΟΠΩ͂ ἀαύϊνο οἰὔΐθη βίη 8. ὈΥ͂ Τη68Π5 οἵ αἰγϑούϊοη, 80 ἃ5 ὅο ΘΧΡΙΓΘ58 

{Π6 αὖηυ οἱ" ἀδϑίση." Κ΄. ὃ 285. 1. (2). αὐτῷ τοῖίδιβ ο Οἰνόη, Ὀαὺ ὁ0Πῃ- 

ΦΌΓΙῚΒ ἴῃ σοηᾶου ἴο φρουρίῳ. ΟἿἁ Καὶ ὃ 61. 7. Ν, 1. ὁπότε---κατα- 
λάβοι. ΤΠ ορίαὐϊνο πθγὸ ἄἀθηοίθϑ ᾿ηἀθῆπίίο ἔρθαῦθθηου. 866 Ν. οἡ 1. 

49. ὃ 8. ἄλλως, οὐιογιοῖϑα ([Π8η 10 5ΒΠο 14 μὰν ὈΘ6Π) τε ἕο ἢ0 291,7"- 
}ο86. χρόνον, 707 ὦ τολῖϊδ, 80Ή)6 ἐΐηη6. 

8. αἰτίαν, ΦΘΉ81))6, ογ᾽ἡηυϊγνα ζοτι. ἀπ᾽ αὐτοῦ, 1. 6. ἔγοπι 0Π6. ὁοῃ- 

ΒΌΤΩΡ Ϊοη. οἵ 50 τη] ἢ} {πη δὖ (Βπορ. δοκῶν, αρρϑαγηρ, δεθηυΐηρ. 
ἐν... «πολέμου (οἵ. 1. 80, οὐ 504.). ΒΙοοτηΐ, τοπᾶθυβ ξυναγογῇ, ἐδ 

(ϑϑοηνδί ΟΥ̓ ΘΟΉ Ωγ 688 (οἵ ἴῃ6. 411105). σῦρ. ὑγϑηβιαύθϑ 1ὑ, “4 τη δρτμ0,, 

ἐλ6 ἑποϊἐοηιογυί, ἐλ6 γοτιδίμς τι, νυ μῖ ἢ, ὈΥ τοίου υῖηρ ὅο {Π6 Βρὶ τῖῦ δηᾶ 

οὈ͵οοῦ οὗ [ῃ6 ΘΟΠΡΊ 658, ΒΘΘΙῺΒ. (0 Τὴ0 0 ὁοηὐγαϑῦ ΠΊΟΡῸ ΤΌΡΟΪΌ]Υ ὙΥ]ἢ 
μαλακός, ὑπδπ ἐπουρ Ῥαῦ 01 {Π|6 ΘΟΠ Ρ 55 1050], οὐ παραινῶν (δ6- 
δαι86 ἢ6 ἀἰά ποῖ αὐυϊϑο)ὺ προϑύμως πολεμεῖν. ΟΥ̓, 1. 80-8δ. διέβα- 

λεν, εαροϑοα, Ἰυΐριυ ἐο δθηϑι))}6. ὅθ Ν' οὴ. ἡ σκευὴ κατέσχε, 1. θ. ὃ 8. 
4, ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ, ἱ. ὁ. ὙΝ ἈΪΠ6 1Π6 ΤιΔοοἀϑοτηοηἶδ 8 Ὑγ6 00 βίδυἱηρ; 

αὖ (ἔμοθ. ἐδόκουν... - «καταλαβεῖν --- ἐξ ϑ8εθηιοᾶ ργοδαδί6 (οἵ. Ο. 
ἃ 661) ἐλαΐ 17) ἐλι6 οϊορογγιεδίαπβ παᾷ αὐυαπορα κολέδ, γαρίαϊέψ (διὰ τά- 
χους ---ταχέως), ἔλεον τροιϊᾷ ἤαυθ οι, δυθνν ἐϊεύη τοὐέδιοι ἐμ οἰἐγ. 

ἂν ὈρΘΙοηρθ ἴο καταλαβεῖν. Ὁ. ὃ 21δ. ὅ. εἰ μὴ. - --μέλλησιν, 

φγιῖο98 ἐ]υροιἦ, (ΞΞ: διέ 707) ἢἴ8 ἀοίαψ. ΟἿ, Μύ, ὃ ὅ80. 2. ὃ, Ἡοορ. ἀν, 

Ῥαγύ. ῥ. ὅδ. 
ὃ. ἐν ΞΞ- ἐπί. 

ὁ ΠΙ, 19, 8 1. 
κασέδρᾳ, Παϊέ, ϑἰορραρθ. ἐνδώσειν τι. ὅ'θ6 Ν, 
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ΟΠ ΆΑΡΤΕΙΝ ΧΥΣ. 

ΤῊΘ ῬΘΙΟΡΟΠ βϑίδηβ ποῖ βισοθοᾶϊηρ ἴῃ ἰβκῖπο (ποῦ, ἃπα τϑοοῖυἱπρ' ΠῸ ῬΓΟΡΟΒΑ]8 οὗὨἩ Ῥθ800 

ἔγοσα ἐπ Αἰμθπίβηβ, ὈΓΘΔΚ ἊΡ {Π6 βῖθϑθ, δη τπηδγομίηρ' ΤΟΥ γαγ ἰπΐο Αὐτ168, ΙΔΥ τγϑϑίθ {Π9 

ΘΟΠΠΙΓΥ (ὃ 1); ΔἰΟΓ ἀοίθαςηρ 4 ἀθίδομπηθηΐ οἵ Αἰμθηΐϑη οαΥϑΙῪ δὖ ἈΠ ὶυ, ΠΥ Ῥτοοοθ 

ἴο ΑΟΒΆΓΠ:Β, 8Π4 τϑυϑϑθ {Π6 ΒΓΓΟῸΠΑΪΠρ, ΘΟᾺΠΙΓΥ (ἢ 2). 

1. πᾶσαν ἰδέαν ἀρθρο6 143 οἢ πειράσαντες. ῬΟΡΡΟ ῬΙΟΐΟ5568. ΠΙΠΉΒ6] 

ἴῃ ἀουδύ θούνγθθῃ {Π|5 οοηβύγποίΐοῃ, δηα {παῦ οὗ {Π|0 ΘΧΡΙπδίοΡΥ δοοα- 

βαίίνο (οἵ. Μ. ὃ 42δ. ὅ; Κ' ὃ 279. 7). 1 τ1η6 Ἰαύζοι. οοπδίγαπούϊοῃ. ὈΘ 

{1π|6 γὰρ ομθ, αὐτῆς τοίου ης ἴο (ποθ τηπϑῦ 6 Βαρρ]θα τυ} πειρά- 

σαντες. οὕτω δὴ (ἰλόην ἐπαοοθα) ΥΘβρομα5 ἴο ἐπειδή. ὁρμήσαν- 

τες --- (ἐραγζϊηῃ. ἀπ᾽ αὐτῆς, 1. 6. ἔγοτη (ἔλιοΘ. μετὰ... .γενό- 

μενα 15 ἴο θ6. σοοηβίμιθα αἰΐον ἡμέρα. τὰ---γενόμενα Πδ5 {1Π|6 56η86 οὗ ἃ 
Βῃ ϑἰδηζγο (Ξ ἐλ δυοη), δια 18 που θίοσο [Ὁ] Οννοα Ὀγ {Π6 ρϑηϊνο 
Θηβαίων. ΟΥ Μί. ὃ 81ὅ. ΟΡ5. 1. ἐν Πλαταίᾳ ἀθρ6η45 πΡοη τὰ--- 

γενόμενα, πα ποῦ ἸΡΟη τῶν ἐσελθόντων Θηβαίων. 

ἀκμάζοντος, ἦτ. ηυϊαιϑιιηιηιθν απ τοΐοη, ἐπ 6 ἢαγυδϑέ τραϑ γἷρ6; ᾿ἰῦθνα ΠΥ, ἐπ 

ἐλ λἀοὶφλΐέ 97 βιυηυηιον" απιὰ ς᾽ αγυθδέ. ΑΥ̓ΠΟ]α βᾶγ8 ὑπδῦ {Π6 ΘοΙητηθηοθ- 

τηθηὗ οἵ {118 τάνᾶρο οἵ Αὐὐίοα οου]Ἱᾶ ποὺ θ6 Ἰδίθι ὑπ8ῃ 0Π6 ὁπ οὗ δππ6. 
06]. τοίϑιβ τοῦ σίτου ἀκμάζοντος ἰο {Π6 {{π|0Ὸ ὙὙΠΘη {10 ΟΟΥΠ ἷ8 ἴῃ 

ἤονγον, πα ΤιθΚΘ ΒαΥ8 ὑμπδῦ {Π6 Παγγϑϑῦ ἴῃ ῬΘΙΟρΡΟμμΘϑ8. Ὀθρὶη5 δθουῦ 

Ψαη9 ΤΟ ἢ, δηἃ ἀοθ5 ποῦ οπᾷ Ὀοίοτο σπ]γ 20, οὐ {π6 Ῥορὶπηϊηρ οὗ 
Αὐρτιϑί. 

2. Ἐλευσῖνα... «πεδίον. ἘΠ]ΘΙ515 νγ85 βιὑπαύθα οἡ ῃη8 ὈΔΥ οὗ {Π6 
Β8Π16 Πϑῖη6, δου Τἱα γϑὺ Ὀθύνγθοη Μίθραγϑ δπα Αἰμθηϑ. Τ08 Ἰηοθυῃ 
ὨΔΠΊΘ 8 [ιορβίπα. Νογίῃ οὗ {π6 ἴονγῃ νγ88 86 Ε]θυβι πΐδη Ρ]δἤη, ἴῃ 

ὙΒΙΟ. τγὰ8 ΤῊΣ, ἀθουὺ [ΠΓΘΘ. τη ῖ]68 που -ϑαβϑῦ ἔγοιη ἘΠ]ΠΘαβΙ5, ὑυ ΒΙ ἢ 

θδνθ 1ΐ5 πϑῖηθ ἴο [Π6 σγθαίου. ραγὺ οἵ {ὴ6 ρ]δΐῃ, τροπὴν---ἐποιή- 

σαντο, ριινέ ἰο ἡ ιγλΐ. τινὰ---ἰππέων τ--Ξ ὦ ἀοέαοϊηιοηί 9 Αἰβογυέαγι 

λοῦϑθ. Τὺ ἰβ ποῦ ἴο 0 βαρροβϑᾷ {πδῦὺ [Π9 ἼἼ0]6 οἵ {ΠῸ ᾿πυδάϊηρ ἈΓΙΩῚΥ 

ΤΙ Πρα το ΠΠοΙΕϊ, ἴον {118 τοραϊβο οἵ {Π6 Αὐμθηΐϊδηβ νγὰβ ἀου ὐ] 688 

οἤἴδοίθα Ὁ. 8 ἀοίδομτηθηῦ οὗ {Π6 ῬΘΙοΡροηπθβίδη ΠΟΓΒΘ. περὶ τοὺς 
Ῥείτους, αἱ Πλοῖέ. ὙΠΘΒ6 σογΘ ὕνγο β8]Ὁ 1868 οῃ. {Π|6 ϑϑβίθι πῃ ἸηΔΊΡῚ ἢ. 

οὗ {π6 ὈΔΥ οὗ Ἐ]Θαβ18, αὖ {η6 οηίσδηοθ οἵ {Π6 ρ]αΐῃ, δηᾳ ἰουτηΐπρ [ῃ6 

ῬουπαδυΎ Ὀδύνγθοη {Π6 ΑἰμΠθηΐδηβ 8ηα Ἐ]ΘαβΙ ἰδη8, Οἵ, ΤιθαῖκοΒ Τορορ. 

ΑἸ. ΤΠ] Ρρη. 158-141. τὸ Αἰγάλεων. .. «᾿Αχαρνάς. Ἐτοιῃ {μ0 ΤῊν- 

δβϑῖδῃ Ῥ]αὶπ {π6 ᾿πυϑαϊηρ ΔΓΙΩΥ͂ ΡαΒ5Θα οα. πη11] ὉΠΟῪ οϑιὴθ ἴο [η6 τηοπῃ- 

ἰαὶπ ( ϑιηυηυΐϊέ 977 λ 6 πιοιιηξαΐη." ΑὙἸΠΟῸ]4) ΟὐΥΥ 4118, σμθτο [ΠΥ 

ΔΡΡΘΑΙ ἴο Βᾶνθ Ἰοΐῥ {π6 ϑ'δογοᾷ Ὑαγ, δῃᾷ σψ ἢ {Π6. τηοππίδϊη ὁπ {Πρὶν 
τρί, ρΡαγβαθα ὉΠ] τηϑγοι ἴο ΑΟΠΔΓΠ:, ἃ ὕουγη βιχύν βίβαϊα (οἵ. 1. 81. 

ᾧ 2) που οὗ ΑἴΠθπη8. ον 6]], οἰὐθᾶ ΔΡΡΥΟΥΪΠΡῚΥ ὈΥ ῬΟΡΡΟ (ΡτοΪΘρ. 

τοῦ ϑέρους....- 
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ΤΙ. Ρ. 969), ἐπῖηκ5 {παὺ ΟΟΥΥ 8115. δηα ΖΕ Ά]605 810 ΟΠ6 8η [Π6 βϑτὴ9 
τπουηΐαϊη. ΤῈ 80, {πὸ τηδΐη αἰ οα]ν ἴῃ {Π6 ῬαΒΒΔρΡΘ 15 σθιπουθᾶ, Τὴθ 

ΤΘΆΒΟΙ ΠΥ {πΠ6 ῬΟΙΟΡΟΠΘβ᾽8η8 ομδηρθᾶ {Π6 αἰγϑοίϊομ οὗ {ποῖ} σπϑτοα 

ΡΡΘΔΙΒ ἴῃ {Π6 ποχύ ομδρίρι., 

ΘῊΡ  ν- 

ΑὙΟΠ ΔΆ Π115 Το Αἰ ΠΘα Τγοστὰ οηζουῖπρ [π6 ΑἰΠΘηΐδη μ]αΐπ, ἰπ {πΠ6 δχρθοίαίϊοη ὑπαῦ [μ6 Αἰδ6- 

πΐδη5 νου] 54} ΤΟΥ τὸ ργονθηῦ {Π6 1“ ΘΟΠΠΙΤΥ {τῸΠ| Ὀθῖπο ταγαρσθα (881. 29): θα ΘῈ 

Π6ν ποῖ Π6ν ποῦ μἷμὰ αὖ Ἐ]ἸΘαβὶβ ποῖ δὖ πὸ ΤῊΣ ἀϑίαπ θ᾿] ϑίπ, ἢ8 τηϑυοηθα ἴο ΔΟΠδγη: (8 8), 

10 Ῥοίηρσ ἃ ΡΙασθ Βαϊ Ὰ 016 ΤῸΓ 8Π ΔΓΠῚΥ ἴο ΘΠΟΒΠῚΡ ἴῃ, απ ἷ5 ἀθϑῖστι Ὀθὶπο ἕο Ῥτόνοκο ἴπ0 

ἈΟΒΑΓΠΙΔῊΒ ἴο ΟΟΠῚ6 [Ὁ 1 ἀη4 ἀοίπα {ΠῚ 18 Π 45. ἔγοτη αἀθναβίδεοῃ : 1 ΠΟυΘυΓ {ΠῸὉγ 

ΒΒου]α ποΐ 40 {}18, {Π|6 Ρ]αὶπ ταῖσι ῦ {Π6 πη θῸ τανασθᾶ δπα {πὸ οἷΐγ οὔ ΑἴΠΘΠη5 ΔΡΡεοδομ θα, 

ὙΙἢ {Π6 δαναπίαρσο, Παῦ {Π|6 268] οὗ [0 ΔΟΠΆΓΠΙΔΠ5 ἴο ἀοίδπα ΑΤΠΘη5 νγοι]ᾶ Ὀ6 αἰπαϊηδιιθᾶ 

ῬῪ [868 ποῦ {π80 {Π 6]. οὐ ΙΔ Πα8 ὑγ ΓΘ ἈΙΓοδαν ταγασοα (88 4, ὅ). 

1, ὡς. .«-ταξάμενον, εοἱΐῃ, 8 αὐτὶψ αὐ αηγοά 70. δαϊέϊο. ὡς ἐς 

μάχης Ξ-εοῆ ἐδ ϑιιρροϑίἐίοη, ἐλωΐ {}ι6)»6 τοουιζ 6 α δαΐίϊο. ΟἿ, Κι. ὃ 290. 

Ἐ. 2. 866 Ν. οη 1. 78. ὃ ὅ. πεδίον οἵ Αἰίΐϊοα. ΟὉ]. Τιϑακο ὑπ η ΚΒ 
ἐπαὺ {π6 αἰβύγιοῦ οὐ Δ Π ΓΠδ0 γγ88 50 βοραγϑίθ ἔροιὴ ὉΠ6 φ]αίη οὐ ΑΠ|6}8, 

ΟἹ αὖ Ἰθαβϑῦ νγὰϑ 500} ἃ. αἰβύϊ ποῦ ρογίίοη οἵ 1ύ, 88. ἴὸ αἴϊογᾷ ἃ ροοῦ ἀθἔθη- 

Βῖν 6 Ῥοβιτῖοι [Ὁ δὴ ᾿πνδαϊηρ αυτν (ΤΌρορ. Αἴ, 1. Ρ. 86). ἐκείνῃ 

“τῇ ἐσβολῇ ἀοποίθβ {ἰπ|6 (5. 8 204), οὐ ῬουΠΡ5. 1Ὁ τηδὺ Ὀ6 ΤοραΓ ρα 85 

{86 ἀαῖνο οἵ τηϑϑηβ (ἦψ ἐλαΐ γγηερ ἐΐογι), νυ ὶ ἢ Ὑσοῦ]α - ἀοοοπηῦ ΤῸ {Π6 

οἸηἰββίοη οὐ ἐν, ὑυ 10} 15. ΠΒΌΔ]]Υ 1ΟΙΠΘα τ 10}} ὑγου 8. ποῦ ἴῃ ὑΠθιηβ Ίν 65 

ΘΧΡΓΘββῖνο οἵ {ἰππ6. ΤῊΘ. Ρ]Δ1Ὲ τγα8 ταναροα ἴῃ Π 6 Βθοοπα οχρϑαϊ οι 

οὗ {π86 ῬϑΙοροπποϑίδηβ (11. δδ. ὃ 1). 
2. γὰρ ᾿πίτοάτοο08 πὸ Θχρ] δῦ οι οἵ γνώμῃ τοιᾷδε ἴῃ ὕπο ῬγΘνυΐοτιβ 

Βϑοίϊοῃ. ἀκμάζοντας... . -πολλῇ, αδοιιγαϊίηρ ὅπ ψοις Ἡλδη. 

οὔπω πρότερον, αϑ Ἠδ6067") 6701) τς δέου ἐλαην 6067" δ 4707. ἴσω, 
)ογ]αγϑ8. ᾿ἂν ἐπεξελϑεῖν --- ὅτι ἐπεξέλθοιεν ἄν. 8. ὃ 916. ὅ. ------ 

περιιδεῖν (560 Ν, οη περιορᾶν, 1. 34. ὃ 6) 15 ΠοΥ6 ΤΌ] Ονγϑᾶ Ὀγ {16 ἱπῆηϊ- 

εἶνο, Ὀδοδαβο 1 ΓΟΙουΒ το {π6 ῬοΡΠἰββίοη οὐ βοιποῦμὶπρ Ὑγ ἢ Ϊο ἢ ΤῊΔΥ ΘΧχ- 

δῦ πουθαίτου, ἀπ πού οἵ βοιηοίϊηρ ἉΙΡΘδ αν οχϊβίύϊηρ, ΟΝ 991} Καμῃ. 
ὃ 087. Οὐ. 

8. εἰ ἐπεξίασιν, ([ο 566) τολοέδι2ν" ἐπιον τοοιιϊα πιθοῖ ἤΐην ἴθ Ὀαθ 16, 

ὅθ Ν', οῃ εἴ πως, 1. ὅ8. ὃ 1. 
4, ἅμα μὲν γὰρ ἰπίγοάποοβ ΠΟΥ Θ᾽ ΤΘΆΒΟΙ. ὙΠΥ ΑὙΟΠ] ἄλτηι5. τ- 

τηδὶηορα ἀροὰὺῦ ΔΟΠΔΙΝΟ. ὁ χῶρος... .ἐνστρατοπεδεῦσαι (-:: ἐπιτή- 
δειον ἐφαίνετο στρατοπεδεῦσαι ἐν τῷ χώρῳ. ὅ0 Ν, οὐ 1. 40. 4 1η10.). 
ἐδι6 ρίαοο 8θθηιθι σογιυοηϊογιέ ἐο ὀποαηι» ἔθ. ἘῸν ἐφαίνετο ὙΥ10Π {1|0ὸ ἰπ- 

ς 
ως 
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Βηϊνο, 566 Ν', οῃ 1. 2. ὃ 1). μέγα. .. «πόλεως, τοἦο οογιϑέϊέιἐοα (560 
Ν. οχ 1. 8. ὃ 1) ὦ εοηπϑδίἀοΡαῦϊο ρον δον, 47 ἐΠι6 βἰαίο. γὰρ ἴῃ τρισ- 
χίλιοι γὰρ 1] πδύγαϊοβ {Π6 βἰζθ δη ᾿τηρουΐδηοθ οἵ {1Π|5 ἄθπιπβ. 8660 
1 Κοβ Τορορ. ΑἸῃ. 11. Ρ. 8. περιόψεσϑαι. ὅ'86. Ν' οῃ. περιορᾶν, 

1. 24, ὃ 6. διαφϑαρέντα 15 Ραὺὖ ἴῸΓ {Π6 ῬγΓοβοπῦ ραγίϊοϊρ]6, ᾿παβιηπ οι 
88 1ῦ ΤΘΙΘ 85. [0 8Π δοίϊοῃ οοἰποϊ θη νυ ἢ 6116 {πη ἀοβισπδίοα ὈΥ {Π6 

τ Ὁ ὌΡΟΙ ὙΠΟ ἢ ἰξ ἀΘρθηαβ. καὶ τοὺς πάντας, Π6 τολοίθ (οἵ τΠ6 

ΑΥΠοηΪ8 5) αἶϑο. ἀδεέστερον, Π107᾽6 7δωγἰεδδῖἴψ. 
ἐδόκει ἴτοπι [Π6 Ῥγθοθαϊπρ ἐδόκουν. πρὸς... - «πόλιν, ἩΔΩΥ ἴο ἐλ6 

οὐέψ ἐΐδεῖγ 1. 6. ΑἸΠ6Π8. γὰρ ᾿πίΓοΟΙποθ5. {Π6 Βαρροβοα δραίῃγυ οὗ 

ὑπ6 ΑοΠαγπίϑηβ, ἃ8. ἃ ΓΘΆβΟη ὙΠΥ {Π6 ᾿πνϑαϊπρ' ἈΓΙΩΥ ΟΟἸ] ἈΡΡΓΌΔΟΙΝ 

ΑΥΠΘΠΒ ᾿(561}, κινδυνεύειν ἀΘρ6Π618 Οὁη. προϑύμους. 

γνώμῃ, αἰϊἱδδοηϑέογι τροιιζα δ6 ἐγ ἐδ)" οουιγιοί 8. 

τεμεῖν, 80. 

στάσιν....- 

σα 8 ΣΧ ΣΙ: 

ΤΗΘ ΑἰΠοηΐδη5 ϑπἑογέα πᾶ ΠΟρῈ5 {παΐ μ6 ῬΘΙΟρΟΠΠ βίϑη8 ὑγοι]ᾶ ργοοθοᾶ πὸ Γατέμο ἔπδπ 

ἘἸΘΠ515. ἀπ {Π|6 ΤΉ αβίϑη Ρ]δῖπ, 88 τγᾶθ ἴΠ8. 6,56. ὙΠ6Π Ρ]ἰβίοδιιαχ ᾿ηϑθ 8π ἱπουγβίοπ 
Ἰηΐο {Ποῖ ΟΠ ΠέΓΥ (δ 1); θθΐ γΠ6π {ΠΥ 566 {Π6ῚΓ ἴῃ ν 868. ΟἿ] βἰχύν βίδαϊα ἔγομῃ {Π οἷ σ᾽ 
οἶδ, ΠΟΥ ΤηΔΠ ἴδβί, ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ ἴῃ ὙΟΌΠΡΟΓ ρογίϊοη οὗ [π6 οἰ ΕΖ 8, δτοαῦ αϊβοοηΐοπί δὲ 
ΤΟΙ Πἰ ΠΡ’ ἱπϑοίγϑ ἴῃ 1Π6 οἷἵν (8. 2): ΡΤΟΡΒΘοῖΘ5 8Π ἃ ΟΥ80165 ἅτ αἰζοτοᾶ ἡὑγβίοἢ ΘΔ ὴ ἰπ- 
ἴθυργοῖβ 85 81}1{5 1115 1πο ] 1 Π 8 ΈΌ10Π ; 16 ΑΟΠΑΓΠΪΆΠΒ 4180 ΓΘ πσσοπέ ἴῃ [ΗΘ ΙΓ ἀθβῖγο ἴο ΒΆ ΠΥ ΤΟΥ, 
Δπὰ {815 [6 ΟἿ 8 [1 οΥ̓ ΘχοϊΓοτηθπῦ 84 ΘΟΙΠΠΊΟΙΪΟΠ, ΒΠ4 811 πρΌταϊα ῬουίοθΒ 45 {π0 
ΔΕΓΠΟΙ οὗὁὨ [Π 6] ΟΠ [165 (8 8). 

1. ᾿ΑΞηναῖοι δὲ κι τ. Χ. ΤΠΗΘ Δροᾶοβίβ οὔ μέχρι μὲν οὗ 1Β ΘΟΙΠΙΠΟΠΙΥ͂ 
ΒΕΡΡΟΒϑα ἴο θθρὶπ Ὑ]Ὁἢ [Π6 ὑγογβ καί τινα ἐλπίδα, Τὰ [Π6 ργθβθποα οὗ 
καὶ ΒΘΘΙΏΒ ἴο [ὈΓΌΪα {Π18, Δπα ὕΠπθγ6 ὁμἢ ῬΤΟΡΟΓΙΥ θ6 πὸ ορροϑβίἐϊοῃ ἔουπα 
Ὀρύνγθοπ [ῃ 686 ὑγογᾶβ ἀπ οὐκέτι ἀνασχετὸν ἐποιοῦντο (ὃ 9), [Π6 δροάο- 
58 οὗ ἐπειδὴ... ἀπέχοντα, ὙὙ]}10}} 18 ΔΗ ΓΠοὐο ἰο μέχρι... . ὁ στρατὸς 
ἦν. 1 δ1ὰ ἱπο]ποα {πογθίογο τὸ δᾶορύ {π6 ορἱπίοῃ οὗ Ῥορρο, ἐπαῦ 1ῃ6 
ΔΡοάοββ ἀνασχετὸν ἐποιοῦντο 18 ἴο ὈΘ ΒΙρΡ]164 [6 προϊέναι, ἴροτα {ῃ6 
ΔηΟ Προ ἀροᾶοβὶβ οὐκ ἀνασχετὸν ἐποιοῦντο. ΟΕ]. 8η8 Αὐ πο], μον- 
ΘγοΓ, Γθρατα καί τινα ἐλπίδι 85. ΤΟστηἷηρ᾽ {Π|6 ἀροάοβίβ, καὶ θουτοβροπᾶ- 
ἴπρ; ἴο μέχρι, ἃπᾷ οὐκέτι ἀνασχετὸν ἐποιοῦντο μανίηρ' [Π6 56Π56 ποῦ, 7αηι 
8ρογαναηΐ. Πλειστοάνακτα. ὅ66 Νοίοβ οπ 1. 107. 8 2; 114. 8ὶ 2. 

ὅτε --- ὅτι. Κα]. (918 φαΐ. ὃ 804. 7) 5ᾶγ58 ἐπὶ {}15 ΟΠδηρθ οὗ 
{86 Βα βίδη ιν 8] ἴον {116 ἄν θυ 18] οἸδιιβθ γθϑα]β ἔΓΟΙη 8ἢ 6ΠΠ1ρ515 οὔ τοῦ 
χρόνου : 1 γοηιθηιῦ 67" ἐΐ6 ἐΐηιθ τοῆον, 1 αἰᾶ {ἤιι8. απ 80 --- ΤΠ γοηιθηὶδθγ" 
ἐλαΐ 1 αϊά, οἴο. ΟΥ̓, αἴ5ο 11449]] ἀπᾷ βοοίί, οὖ νοῦ. 
Θρίωξε. ὅὃ66 Ν, οπ 1. 114. 8 2. στρατῷ. ὃ. ὃ 206. ὅ. 

᾿Αττικῆς. ..- 
᾽ 
ες. ... 
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προελϑών, παυΐπρ αἀναποθα πὸ Κι" 1.6). πλεῖον 15 ὮΘΥΘ. τιβϑᾶ οὗ βρ808 
ΌΥ νγὰγ οἵ δοοομιπιοδαύϊοη ἢ προελθών. δόξαντι ἀναχώρησιν, 
ϑφοώιι86 (560 Ν' οἡ 1. 9. ὃ 4) 16 8θθηιο ἐο ἤωυθ ὅθοη, ἡμιαιιοοα ο ἐδιῖ8. γ6- 
ὑγοαΐ ὃψ ὑγίδογψ. πεισθῆναι ἴῃ {π0 δοίϊγο 15 [0] ον ὈΥ ὕνγο δοοιβα- 
ὑϊνοβ. ΤῊΘ ΤΠΟΓΘ 1518] ΘΟΠΒΟΡ ΠΟ ΟΙ, ΠΟΎΤΘΥΘΙ, ὑγουα παν Ὅθοη εἰς 
τὴν ἀνεχώρησιν. ΟἿ, Κ΄. ὃ 278. 4. 

ὥ. αὐτοῖς ἀθΡ6Πα5 ὁπ. ἐμφανεῖ 85 8π| Δ ποτηΐη8] σοηϊἶνο. 8. ὃ 197, 

Ν. 4. ὡς εἰκὸς ΥΘΙῸΓΒ. ποῦ [0 γῆς... .ἐμφανεῖ, Ὀαὺ ἴο δεῖνον ἐφαί- 

νετο. οἱ πρεσβύτεροι. Ῥρδροαῦ πιθπίδ}} } ἑωράκεσαν. 
Μηδικά, δαοορύ ἦγ ἐλ6 ἡ]οάταη, τρα}8. κατὰ ξυστάσεις τε γιγνόμενοι. 
560 Ν. οχ 1Π|. 97. ὃ 8. ἐῶντες, 506. ἐξιέναι. 

8. χρησμολόγοι. ὅ660 Ν, οῃ 1]. 8. ὃ 2. ὧν. «.«ὥργητο. Μοϑὺ 

οὗ [Π6 οΥἿ105 ΒΌΡΡΙΥ {Π6 6] 0818. ὑγΒ] 0. 15. νυ! ἀθη ]γ ΠΘΓΘ, ὈΥ͂ τορθαϊϊηρ 

{89 Ἰαβῦ γογῃ. ὅο ΑὙπο]α ὑγϑηβ]αῦθβ:: “τολήοῆ, ἐδον 1067)6 δαρ6)" ἐο Τὐϑέοη, 

ἐο α8 θαοῆ, τρα8 Θα(76} ; «οὐοί, ἐδιον 1067)6 δουθ» αἰϊῳ φαρογ" ἰο {δέρῃ ἐο." ΟΥ̓. 

Κ, 8.844. Ῥτοῦ, ΟΥΟΒΌΥ ἰ8 αἰβροβθ ἴο βονϑῦῃ ἀκροᾶσθαι ὈΥ ὥργητο, 
ἴῦ Ῥοΐηρ Ρ]δοθα Ῥϑίουθ ὡς, ἴῃ ΟΥ̓ΘΓ (0 ἃγοϊα {Π6 αυνϊευγαγα οο]]οοδίϊομ 

ὧν ὡς. ΠΟ σου] {π0η ΒΌΡΡΙΥ ἠκροῶντο ΟΥ ἠκροᾶτο δπᾷ ΤΟΠαΘΙ: 
κοὐνϊοῖ, ἐο ζδέογν ἰο ἀὐοοογϊης 8 Θασῆ, 9016 τ0α8 Θα66),, 80 ἐΐομ ζἰδβέεογιοα --Ξ- 

«οἰϊοῖ, λον ἰἰδέοηοα ὑο, δαοἦ, ἀοοογαϊης ἐο ἐδ φαμοὶἐθηνογυέ γ᾽ ᾿νΐ8. γοοϊέη8. 

ΤῊΘ ΘοΙΤθοίηθββ οὐ 815 Ἰπρϑηΐοῦβ ΒΟ] αὐϊομ υν}}}] οὐ οοῦτβ ἄθρθπᾷ τηποῇ 

Οἢ {Π6 νι) αἸτγ οὐ Π6 δδβυτηρύϊοπ ἰῃ τθαρθοῦ ἴο {ΠπῸ ροβίθΐοη οἵ ὡς. ]1 
860 0 ΟὈἤ]Θούϊομ ἴο {Π|5 ὑγϑηβροβιθίομ, Ὀτιῦ ΠΠ]685 10 18 τηϑᾶθ, χηπβῦ θ0Π- 

ΘΌΓ ἴπ [Π6 Θχρ᾽ϑηδίϊοη οἵ ῬΟρΡρο, Δυπο]ᾶ, δπα ΒΙοουη, οἰόμενοι 

«ον «᾿Αϑηναίων, ἐλύπλίη ἐλαΐ ἐλθὸν 7ογηιθα, πὸ ϑηιαϊΐ ραγὲ 97 1δ,6 Αἐδε- 

μαηβ; Ἰϊζου]]γ, ἐλαΐξ πὸ ϑηιαϊζ ραγὲ 4 ἐδ Αὐδεγυζαηβ ἐραβ τοὐέΐ, ἐβόηι. 

Οἱ 11. 20. ὃ 4. [ἢ τοβρθοῦ ἴο παρὰ σφίσιν, 8686 Ν' οἡ παρ᾽ ὑμῖν, 1. 88. 

81, ὡς, τολεῆι. ἐνῆγον, “γε οη. 

ὙΠΟ. {π6 δηξοοθάρην, ἀθροπᾶβ οἢ οὐδέν. 

παρήνεσε. ἐκάκιζον. ΟὈΠπΒρΙοιοι8. Θπιοπρ ἐΠ 086 70 του Ἱ]δᾶ Ηΐπὶ 

γγ88 ΟἸθοη. ἐπεξάγοι. ΤῊ ορίδιϊνο 18 ϑιῃρ]ουθα θθοϑιιβο ὅτε... 

ἐπεξάγοι 1Β αποίοα 85 Πδὺ νγὰ8. βαϊα οὐ {ποὰρ]ῦ ὈΥ ὉΠ|6 ῬΘΥΒΟΠΒ ΠΟΙῸ 

ΒΡΟΚΘθη οἵ, Οἷ, 9618 Κ αμη. ὃ 886, Οὗ. , Μί. ὃ δ29. ὧν ἴδ Ραύ ἴῸΓ 
ἃ ὉΥ αὐὐγδοίϊομ νυ ἱἢ 115 απ θοράρηῦ. 855, ὃ 17. 1. 

πλὴν τὰ 

ὧν --ΞΞ ἐκείνων ἅ, οἵ 

προτέρον ὈΘΙΟηΡΒ5. ἴο 
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ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΧΤΙ. 

Ῥουΐο]ο5 βϑοῖπρ ἴ6 ΑὐΠΘΠΐ8Π8 80 ΒΡ ΉΙΥ δσχαβρογαϊοα, απᾷ Ὀοΐηρ βα 5ῆοᾷ οὗἉἩ [Π6 τυϊβάομι οἵ 

Βἷ8 ΘΟ ΠΟΙΪ8, ΘΟΠΎΘΠ68 ΠῸ ΡΈ]ΪΟ ἈΒΒΟΙΊΌΙΥ, οϑῦ ἴῃ ΒΠῸ ἢ 4. βίαίο οἵ δχοϊζθιηθηῦ ἀπυνΐδθ 

ΤΙΘΑΒΌΓΟΒ ΒΒ Ὀ6 δἀορίοα, Ὀὰὺ οοπέοπίβ ὨΪτηβο 1 τὶ Κοορὶπρ ἔμ6 οἷ 88 ἰγσϑηα 1} 848 
ῬΟΒΒΙθ]6 (8 1): μ6 βϑῃᾶβ ον ἀθίδο; πηθπίβ οὐ ΠΟΥΒ6, ΠΟ ΥΘσ, 0 ΟΠΘΟΚ [86 ΘΠΘΙΏΥ͂ ΒΘ Π 

δχίθπαϊηρ: ὑπ ἷτ τανϑθθϑ ἴ00 ΠΟᾺΓ ἐπ 6 Οἱ ἐγ, ΟΠ 9Π6 Οἵ ὙΥ ΠΐΟ ἢ. ΟΟΟΑΒΙΟΠΒ 8 ΘΑ τη θηῦ [8 Κ68 

Ῥίδοθ θούνγθοη {πὸ Αἰμϑπῖϑη ἀπᾶ ΤῊ Θββδιδη ολγ τυ, 81. [π0 Βωοίίδη Ποτδβθ (8 2); 8 1150 

͵β βἴγϑῃ οἵ ἴῃ Τ᾽ βϑϑ! θη δα χ᾿ τὶ 68 (8 8). 

1. πρὸς τὸ παρόν, ἴῃ, Λ4 ΓΘ 6η66. ἴο ἐλ »γ6βο)ι ροϑύιι)6 47 ἐλἴγιᾳϑ. 

οὐ τὰ ἄριστα φρονοῦντας (ὈΥ Ἰἰζοΐ65) Ξξ λιμασίηφ δαάίῳ. περὶ τοῦ 

μὴ ἐπεξιέναι, ἐγ, τιοὐ ἰφααϊης ζόην 7ογέδ, ἴο ὈΔΙ]16. ἐκκλησίαν 5 σπϊ- 

ἢρθβ α ρε[ϊο ηιοοέϊη, ξύλλογον, ὦ φαΐλογη ΟΥ̓ ατὰ αϑ8θηιδίψ οἵ 8. Τῇουθ 
ΡῬτγῖναΐθ παΐθγο. τοῦ... -ἐξαμαρτεῖν, ἰ68ἐ οοηυΐη ἐοσοίιογ" εἰγτι167" {6 

ἐπ πιιοηοθ Γ᾽ ραϑβϑβίογν γαΐμθν ἐΐαγν γεαϑοτι, ἐδιεν δ)οιία 677 ἴῃ ὑμῖν τὸ- 

ΒοΙνοβ. ΤῊΪΒ σϑηϊίνο οἰαβθ ἀθποίθβ {Π6 ΓΘΆΒ0η ΠΥ ΒΘΓΙΟ]65 αἰ πού 

ΘΟ ΘΠ. 8 Θ5ΒΘΙΩΌΙΥ. ΟΟ. ὃ 022. Ν. Α 5[1η1181 86 οὗ τοῦ συ] {Π6 

᾿ηΠηϊνο 15 Τουπα ἴῃ 1. 4. τε ἴῃ τήν τε ΤΟΒΡΟΠΒ ἴο τε δίΓο" ἐκκλη- 

σίαν. μάλιστα ὅσον ἐδύνατο. ὅ'66 Ν, οη 1. 17. δ 1. 

ῶ. τοῦ μὴ... -κακουργεῖν 5 οοῃδίγποίοα ΠΚ6 τοῦ... «ἐξαμαρτεῖν ἴῃ 

81. προδρόμους --Ξ ψιλοὺς (111. 1. ὃ 1). στρατιᾶς οἵ {πο ῬοΙο- 

ῬΟΠΘΒΙ8Π8. βραχεῖα --- μικρά. Οἷ, 1. 18. 81. ἐν Φρυγίοις, αὐ 

Ρηγυσία. ΤῊΪΒ Ρ]Δοθ νγᾶὰβ ἴῃ Αὐίοα πθϑν [ῃΠ6 Βωοίϊδῃ 1ἴπ6, Ὀαΐ 15 

δχϑοῦ Ἰο δ] οδηποῦ ΠΟῪ ὍΘ ἀοίθγ]Π66. 

Α τέλος οἵ ον ΤΥ γὰθ 2048 τηθη. μετ᾽ αὐτῶν, ἱ. 6. Οἡ. {ΠῚ 5146. 

πρός, αἀφαϊηϑέ. οὐκ ἔλασσον --Ξ ἔλ6 ῥοϊίον 97 1. ἘῸΓ {ΠπῸ ᾿ἰΐο- 

68, 5800 Ν. οπ 1. ὃ. 81. μέχρι οὗ (ΞΞ τοῦ χρόνου, ὅτε. Ο.. ὃ ὅ80. 8), 
αἰγυξὶϊ, --------- αὐτῶν τοῖοτβ ἴο {πΠ6 ΑΥὐΠοηΐδηβ δηα ΤΠ ΒΒ 188. ἀσπόν- 

δους. ὅ'60. Ν, οἡ 1. θ8. ὃ 8 (1ῃ10.).. Τῦ Βῃονγβ ὑπμαῦ {π6 Αὐποπ ϑη5 Ὑγ9 16 
ποῦ οοπμαπογθά, ἐῃδὺ {ΠΘΥ Ὑγοῦθ 8010 (ἄσπονδοι) ἴο ὈΓΪΠΡ ΔΎΩ ὑπὸ 

Ῥοα!]65 οὗ {πρὶν 5] αἰῃ. τῇ ὑστεραίᾳ. Ῥ]οοτηξ, {ΠῚ πκῈ ὑπαῦ ΠΟΥ ὑγ6 ΓΘ 

αἰναϊᾷ ἰο ἀο {Π18 οὐ {ῃ6 ἀδὺ οὗ π6 ἢρῃύ, Ἰοϑῦ {Π6 βᾶῖηθ βοθὴθ Βῃου]α 

ἴαϊκο Ῥ'δοθ 88 15 γθοογᾷθϑᾶ ἴῃ 1. 105. ὃ 7. 
8. ἡ δὲ... «Θεσσαλῶν, ἐλὶ8 αἱ 977 ἐΠιοῖγ8 7ι»γυϊδλοα ὃψ ἐδ6 ΤἼδ88α- 

ζΐαηιβ. αὕτη 18 τοῆοχίνο 8Πα σϑίθιβ ἴο {πὸ Αἰπμοηΐδηβ. κατὰ.... 
ξυμμαχικόν. ΟἿ 1. 107. ὃ 1. Παράσιοι. 1 {18 νγογᾷ 5ῃοι]α ὈΘ 

το η Πυράσιοι, Πυγαδῖὶ, τῦ τοίου ἕο 1π6 ἱπῃδὈϊ απίβ οἵ Ῥυγαβιβ ἃ 

βορᾶ-ρογί οἵ Ῥυβίοίβ, οὐπουυγῖβο 1 1 ποῦ Κπονγῃ γμδξ ῬΘΟΡΙΘ ἅτ τὸ- 

Τουγ θα ἴο. ἀπὸ... ἑκάτερος, θαοΐ, ζγοΉν }ν18 οιρη Καοίίοη. ΤῊΘ ἀγίϊοὶθ 

Βδ5 {Π6 ἴογοθ οἵ ἃ ροββθϑβῖνθ ῬγΌπουπ ὈΥ {Ππ ἰηῆϊπθποθ οὔ ἑκάτερος, 

τέλει ἸἸΠη1{5 ἐνεγένετο. 

ὶ 
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ἴδοι [Π0 πη ον οἵ ἃ βυρβίαπειννο γι {Π6 Δ 1016 ΤῸ] ονγοᾶ ὈΥ ἃ νου 
ἴπ {πὸ τ] 4416 νοϊοθ. [ᾧ 15 ΠΠΠΠΘΟΘΒΒΑΡῪ ἴο ΒΌΡΡΟΒΟ {πδὺ {Π|0 ὕνγο ραγίϊθβ 

ΒΟΥΘ. ΒΡΟΚθὴ οὐ νγθι 6 δι ᾿βιοου Αῦϊοα] ἃ πα ἀθιποου [108], βίη οο [Π0 ΤΟΥΤΊΘΓ 
σγοῦ]Ἱα ποῦ πᾶν ΠΟΙρΡΘα {π6 Αὐμοπίαπβ. Ἐθίθγθπμοθ 15 ἀουί]055 μδᾷ ἰὸ 

Ἀγ ἾΥ αἰββθηϑίοῃϑ οἱ᾽ 1008] αἰ γ]ΒΙΟΉ8. 

ΟΗΑΡΤ ΕΝ ΧΧΊΙ. 

ΤῊΘ ῬϑΙοροπ  ϑδη8 Ὀοῖηθ ΠΠΔΌ]6 ἰο Ὀγΐπρ {πΠ6 ΑἰΠΟΠΙΔἢΒ ἴο ἃ ΞΈΠΘΓΙΆΙ Θηρασοτηθηΐ, Ὀσθακ 

ὮΡ μοῦ Θποαπριπθηΐ δ ΔΟΠΆΤΠεθ, 8η ἃ ταγαθθ ΟἶΠΘΓ Ροτγ 08 οὔ Αἰἰζίοα (8. 1): ἰπ {Π6 
τηθϑηνν Ὠΐ16 {Π6 Αἰ ηΐμ 8 56 Πα {πο ῖν θοῦ ἴο ΟΥἸἾ56 ΓΟ Πα ῬΘΙΟΡΟΠΠΘΒΙΒ (8 3): {Π6 Ῥοῖο- 

ῬΟΠΠοβίδπ5. Πᾶν ΐηρ᾽ ΤΘΙΠΔἰ ΠΘα ἴῃ Α ἰ{1οὰ ἘΠῚ ἔπὸν Πδᾶ θα μδυβίθα {Ποῖ ῬΓΟΥ ἸΒΊ0Π8, Γοίασπι 

Ποῖη6 [του Βωοίία Ἀπ ἀἰβθαπα ὉΠ ῖγ ΤΌΓΟΘΒ (ὃ 8). 

1. ἄραντες. ὅθ0 Ν. οπ 11. 12. ὃ 4 (6πᾶ). Πάρνηϑος, Μοπηύ 

ῬδΙΠ65 ἰὰγ 60 βίααϊα, ποῦ οὐ ΑΘΠᾶΡΠδθ, ἃπΠα τγὰβ {ΠπΠ6 ἸοΙ16ϑὺ σπου πέδη 
ἴῃ Αὐἰϊοα, θϑὶηρ 4700 [Θοὺ πῖρῃ. Βρύνγθθῃ {Π18 ἃπῃὰ Μουπῦ ΒΥ ]Θββιβ 

οἢ. {π6 βοπ-οαϑῖ, Πουγοα {πΠ6 Αὐμροηΐδη ΟΡ ]551|8. 
2. γῇ οἵ Ατἰθοϑ. τὰς ἑκατὸν ναῦς--ἅἅὥὭσπερ παρεσκευάζοντο, {716 

λιριαγ θά 5ἠρ8 κτολϊοΐ, ἐλον 0676 σείξέϊης γοααψ (1. 6. θη [6 ἰδίου 

1αδῦ τηθη!!οηθα {πρθιη, 11. 17. ὃ 4). 80 Αὐμπο]α θχρ]αῖηβ {Π|ὸ πι86 οἵ {Π60 

πηρογίβοῦ, ὙυΠο ἢ ἰδ ῬΓΟΙΌσΔὉ]6 ἴο τηδκίηρ 1 βίαπα [ῸΓ 0Π6 ρΡ]αρον θοῦ 

(λα σοί γεοαᾶψ), ἃ 80 ααἰϊΐθ απθβί η8016. περιέπλεον, Ο)ηδεα 
αγὸοιιγιθ, ῬΘΙΟΡΟΠΠΘ518. ; 

8. ὅσου εἶχον τὰ ἐπιτήδεια, α8 Ἰοη ὦ ἔΐηι6 (ΓΘ ΡΥ, α8 ἡλιο ἢ) 8 
ἐμόν παΐ βιρριϊοϑ 70». Ο. ὃ 590. οὐχ ἧπερ ἐσέβαλον, γπιοΐ ὃγ ἐἢι6 τον 

ὧν τολιίολ, ἐλοῃ οαηιθ ὄπ. Β]οοτηἴ, δεν! υΐο5 {Π18. ἠο {6 ἔδοῦ, [παὺ {πον 

μδᾶ ἀοναβίαϊοα [Π6 σοῦ ῃγΥ δηᾷ οου]Ἱᾶ ἢπα πούμϊηρ ὕο Βα βιβῦ ου. Βαΐ 

Π6 ογσϑίβ ὑπᾶῦ {Ποὺ Πδα τ Κ6ὴ ῬΓΟν ἸΒΙΟῺΒ Ὑγ 1 ὑΠθτὴ ΤῸ} ΤΟυν ἄδυβ8. 1 

ῬΓΘίδυ ὉΠποΡοου ο {Π6 τθᾶβοι σἴνϑη ὈΥ [6 500]. ὅπως καὶ τἄλλα δῃώσαν- 
τες μᾶλλον λυπήσωσιν. παριόντες, τοὐιῖϊθ ρμαϑδίηρ ὃψ. ᾿Ωρωπόν. 

Οὐ]. Τιρακο (ΤΌρορ. οἵ ΔΊΠοηΒ, 11. Ρ. 112) βαγ8. {π8ὺ {818 ΠΔΤῚΘ 18 ΠΟῪ 

σίνϑῃ ἴο ἃ 5128}} υἹΠᾶρὸ οα {ΠῸ τὶρηῦ Ῥᾶπκ οὗ ὑπ Ν᾽ ουτοπὶ (βουριένι), 
ΔΠΟΙΘΠΕΥ {πὸ Αβοριβ. 10 νγᾶβ βιπϑίθα αὖ {86 τποὰΐῃ οὐ {15 σῖνον 

ΠΘΑΙΥ οαϑὺ οἵ Ταπαρστα (οἵ, ΚΊΟΡΟΥ 8. πὰρ). ΟἿ, ΠῚ. 91. ὃ 8. ΤῊΘ 
ῬΘΙΟΡΟΠ μοβί 88 τηΐρηῦ παν ΟΡΟββϑα αὖ ΤΆΠαρτα, θὰ ΟμοΒο 818. ΤΠΟΓῸ 

που ποτ ἃ ηα οἱρουϊζοιιβ σοῦίθ, [ῸΣ 0Π6 58 Π16 ΤΘΆΒῸΠ ὑπ {ΠΥ τϑίασ πο 

ὌΥ ἃ αἰβονοηῦ τὰν ὑπᾶπ ἐπαῦ ὈῪ ὙΒΙΟΝ. ΤΠοῪ θηϊογοά Αὐτῖολ. 

Πειραϊκὴν ΒΘΟΙῺῚΒ ἴ0 Πᾶγο ῬΘΘη ἃ αἰβύσϊοῦ ὁπ ὑπο Ογορίαῃ ἔτομύϊον οὗ 

Αὐὐοα. ϑοιπθ δαϊ το ηβ πανο Τραϊκήν. 



0πλρ, ΧΧΥ.] ΝΟΤΕΒ. 465 

ΟΗΠΑΡΤΕΒ ΧΧΤΥ. 

Αδον [86 ἀοραγίασο οὗ ἴΠ6 Ῥϑὶοροπ πο βίδηβ, (πΠ6 Αἰ μἾ8Π8 Θβί δ ὈΠ15}} Ῥοστηδηθηΐ σπιδγαβ Ὀοΐἢ 

ὉΥ Ιαπᾶ δπᾶ βρᾷ, δῃᾷ βοὺ δρατῦ οὐΐ οὔ {Π6 ἰγθαβαγοβ ἴῃ [πὸ οἰΐβ 61 1000 [Δ] πίβ, ἰο Ὁθ 

ΘΧΡΕΠαΘα ἴπ ποίῃϊ πε 6156 ἴηδη {Π6 ἀθίθποθ οὗ {Π6 οἷν, τι 3886 10 Βῃου]α θὸ αἰΐδοκοαᾶ ὈΥ ἃ 

ΠΑΥΆ] ἴοτοθ (8 1); 100 {ΠΊΓΘΙ65 8ΔΓΘ αἶβὸ ἀθογθθᾶ ἴο θ6 γΓββθυυϑα ὙΘΔΓΙΥ [ῸΓ {Π|6 58 Π|6 Θ᾽ Π6Γ- 

ἙΘΒΟΥ͂ (ὃ 2). 

1. ὥσπερ... «φυλάξειν, ΞΞΞ }ιι8ὲ αϑ ἐλιογ 1067}6 ο σογιζΐγιο ἐπ οιῆ, ἐδ6 

τρλοῖο ᾿τραγ'; Ἰἰῦογ Αγ, 10676 ἰο ἔδερ σιαγά. ἐξαίρετα ποιησαμένοις, 

λαυΐηῃ ἑαΐόνν οτέ. χωρὶς ϑέσϑαι, ἴο 8εὲ αραγέ. ἐς ἄλλο τι, 707 

απ οἶλο)" ρμιροδε ἴπϑηι νη δῦ 15 τηθη ]οηθα ἴῃ [Π6 [Ὁ] Οὐνἱηρ' Ββθηΐθηοθ. 

ἐς ὉΥ ΘΟΠΒΙΓΠΟΙΪΟ ῬΓΕΟΡΉΔΠΒ οαἶνο8. ἴ0 κινεῖν {ῃ6 56η8560 οἵ ἐο αρρίῃψ ἃ8 

Ὑ76}} 85 ἐο γϑηιουθ. ὅθ Ν. οη 1. 18. ὃ 2. “άνατον 18 ἴῃ ΔΡΡΟΒΙ ΟΝ 
γΙ ἢ ζημίαν. 

ὥ. μετ᾽ αὐτῶν, ερὐέ, ἐλθηι, 1. 6. ἃ8. Ῥοΐπο ΘΙ ὈΥϑορα ἴῃ {Π|6 β81η6 τϑ- 

ΒΘΓΥΔΙΪΟΙ [ῸΓ 8 ΘΠΊΘΙΡΘΠΟΥ. ΤΠ 668. 1β παὖ ἔΓῸμὰ {ῃ 9 5}108 ΤΑΥ͂ 

ΤΟΥ 568. [ΠΟΥ Ὑ6ΓΘ ὙΘΑΓΥ (0 βοϊθοῦ 100 οἵ {π6 Ὀθβύ, νυ] ἢ ὑγοτθ ἕο 6 

Ἰαϊα 5] ἴο {π βῬΓΡοβθ μοῦ βρθοϊῇθα. ὧν ἀΘρο πη 5 οἢ μηδεμιᾷ, 
8ΔΠα μετὰ τῶν χρημάτων 18 ἴο Ὀ6 οοπδίγτιοϊοα ΔΙΓΟΥ περὶ τοῦ αὐτοῦ κιν- 

δύνου. ὙΠ χρῆσϑαι ΒΌΡΡΙΥ ἔδοξεν αὐτοῖς ἱΓΟΤ [Π6 ῬΓθοθαϊηρ βϑθοίίοη. 

ΟΗΠΑΡΤΕΒ ΧΧΥ. 

ΤΠο Αἰδμοπίδη Πθοξ, τοϊηξοτοθα ὈῪ 50 58108 οὗ ἴῃ6 Οὐτογτδη8, ταυαρθ ἴῃ 6 ῬΘΙΟΡΟΠ μοϑίαπ 

οοαβύ 8Π4 αἰΐδοκ Μοίποπο (ξ 1); θαΐ Βαβι 88, ν ΠῸ ΠΔΡΡΘΠΒ ἴο 6 ἴπ {πδΐ φαδτῖοσ, ΤΌΤΟΘ5 

ὯΪΒ γα  ἰηΐο {Π6 Ῥ]δο6 δῃηα Ῥσϑυθηΐβ 18 σαρίασθ (8 2): [86 Αἰ ΒΘ μἶλη8Β. {Ππ6 πὶ 58 1Π1Π 6 Δ]ΟΠ σ᾽ 

180 νγαβίο 1π6 δοππίστυ δτουσπᾶ ῬΉΪα, δηἃ ἀοίοεϊ 8. ΒΟΑΥῪ οἵ ἰτοορ5 ὙΠΟ ΘΟΠῚ6 ἴο Το] ον {119 

Ῥίδοο (δ 8); ἃ βίουτη δ. πε [ΠΟΥ ΘΙ ΑΓΕ ἐπ {πο ῖΓ Βῃΐρ5 δῃᾷᾶ ραΐ ἴῃ δὖ {Π6 ροτί οὗ Ῥηΐδ, 

τ ΒΟ 6. ΜΟΒΒΘ ΠΙΆ ΠΒ 8Ππ4 ΟΠΘΥΒ ΡΓΟΟΘΘαΪ Πρ ΔΟΙΟΒΒ ΒΥ απ δυο ἔδκϑη (8 4); {πθ80 

ἴγοορβϑ 8.6 ἔπθῃ ἴβκθη οὴ Ῥοδγᾷᾶ, δῃηᾷ 10 5808 Ὑγ ἢ ΔΠΟΒΟΥ, ἃ ΒΠΡΘΙΙΟΥ ΦΌΧΟΘ Βανΐης 

ΔΞΒΘΙΠὈ]Θα ἴο ΒθοοΥ [Π6 ΡΪδοο (8 ὅ). 

1. ἐν ταῖς ἑκατὸν ναυσί. ΟἿ, 11. 28. ὃ 2. ἄλλοι τινες, 1. 6. {86 

Δίρββθηΐδηβ οὔ Ναυρδοίπβ (οὗ, 1. 108. ὃ 8), ΑοδΥπδηΐδη, ἀπ {ῃ6 Ζα- 

ΟΥ̓Πμδη5 (οὗ, 11. 9. ὃ 1). ἐκεῖ, '.. 6. ἴῃ {6 Ῥαγίβ ἃγου πα Οὐτοντϑ. 
ἄλλα τε ἐκάκουν. “«Αὐϊα8 ναϑβέαξίογιο8 γαοϊοθαγιί."" Ῥοτίαβ. ἄλλα τε 

σῖνοβ ἴο {Π6 ΤΟ] ον πρ καὶ {Π6 56η86 οὗ από ραν ϊοιανῖψ, αγι ἐϑρεοϊαϊῃ. 

Μεϑώνην, ἤϊείλογο, ἃ. Τιλορ ει πο πἴδη ἴον ΟΠ. {ΠΠ|8 ΒΟ ἢ- βίον 
οοδϑῦ οἵ Μρεββρηΐ. ἀνϑρώπων οὐκ ἐνόντων, π0 τοῖν (1. 6. 5014 1018) 
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δοῖμ ἦπ ἐξ; ἱ. 6. 10 Ὀοΐηρ τη οϑῦυ ἀοβυϊαίο οὗ ἀϑίδη ἄθυβ, 88 ΒΟση 6 σῇθῃ 

τηπβῦ ἤᾶνθ ὈΘΘη ἴῃ ἴύ. 

2. Βρασίδας. 8 816 Π6ΙῸ ᾿πίγοάπορα ἴο {Π]8 ΠΟΌΪ6 ϑραγίδῃ, ὑγμΟ86 
Δ] 1165 Το. ΒΌΠη5 πρ ἴῃ {Π|686 ὑγουγβ, ψοτ, δέγοη, ὕγαυθ. ῬΟΡΡο 
(Ργοῖορ. 11. Ρ. 114) βαγ5 οἵ ἢΐπῃ: “1116. 58Π6 σἱτ ορυθρίαβ ξαϊί, βίο ατβ 

οὐ ἱπηρίσον (δραστήριος), ἴον ϊ5, Ῥγπάθηβ, ἴῃ βοοῖοβ ἠπβίθβ, τηοᾶθγαῦαβ, 

τηϑπβαθίιβ ΕΥ̓. 81, 108, ποη ἰπδοῦσ πα. 84, ΟἸΠΙΠῸ ΟἸΊΠἾῸΒ ἴῃ ΤΓΘΌτιΒ 

ῬΟΠτΒ (κατὰ πάντα ἀγαϑός, 81). ΝΠ ᾿πβίρηθ ἔλοῖηαβ 8. Τιαοθάφιηο- 

τἰϊ5 ἴῃ ἐοΐα Ῥυϊπηδ 6111 ρᾶγίθ βπθ 110 ραύγδύαση οϑί." ἔχων 15. ἴο 

ῬθῈ ἰβκθη ψἱ ἔτυχε. ὃ. ὃ 225. 8. μετὰ ὁπλιτῶν ἑκατόν. ΒΙοοπη, 

5ΔΥ5 {πϑὺ Π6 ΟἸΪΥ Ὑ]ΒΠῃ6α 0 Βθοῦγο {Π6 ῬὈ]806 ἔγοπι ἃ ὁομρ-Ἃ6-ηγαΐη, ἴοΥ 

{86 Αὐμϑηΐδηβ σγου]ᾶ ποὺ νϑηΐασθ ΠΡΟ 8 5βἴθρβ, 88. 8 Ῥϑορὶθ οὗ {86 

ΒΌΡΓΟῸΠΑΙΠΡ ΘΟῸΠΟΓΥ Ὑγ ΟΣ] ΒΟΟῚ ἈΒΒΘΙΠΌ]6 ἴῃ ἸΔΓΡΘ ΠΌΤΗ ΘΙ 5 84 οΥϑῖ- 
ῬΟΎΥΘΙ ὑβριη. κατὰ τὴν χώραν --- περὶ τὴν πόλιν. πρὸς τὸ τεῖ- 
χος τετραμμένον. Νοῦ ΟΠ]Υ ὙὙ6Γ6 {ΠῸ]}1 [8065 Ὁ} Π66 ΤουγαΓΒ ἴΠ6 Ῥ]δοθ, 
θυΐῦ {ποθὲν τηΐ Π5 στοῦ ᾿πύθπῦ ΠΡΟ δύ τγᾶβ πθη βσοΐηρ οθ. ΟἿ. 88]. 

δαραν, ΤΧ, ἀπολέσας, Παυΐηςφ ἰοδέ. Τλοα. τηϊβίακιῖπρ {18 νογα, 

ΒΔ γ5. ὑμαῦὺ 6 θυ Κι]θα ΤηΔηΥ οὗ {Π0 ΘΏΘΙΊΥ. ἐπῃνέϑε ἐν Σπάρτῃ. 

Ὑμδὺ 6Π15 Ῥγδῖβθ οοπβιϑίθα 1ῃ οὐ ὈΥ ὙΠΟΙὰ ΟΠ οΡΓ Θά, ΑὙ ΠΟ] Ῥγοΐθβ505 

Βἰτ 561} ἀΠΔΌ]6 ἴο αἀἰβοονθι. 
8. σχόντες, ἰοιιολίηᾳ αὖ. Ἠλείας. ὅ66 Ν. οπ 1. 114. ὃ 2. ------ 

Φειάν, Ῥμΐα. ΤΠῖΒ ον ἈΡΡΘΔΥΒ ἴο πᾶυθ Ὀθ6η βἰὑπαϊθα ἴῃ ὑη6 βουτῃ- 
Θγητηδβὺ ρατῦ οὗ {πμαὖ αἰνί βίο οὗἨ ἘΠῚ5, ο41164 {Π6 Ποίϊοιο (ἡ κοίλη Ἦλις), 

ὙΠΟ. τγ88 Τουτηθα ὈΥ ὑΠ6 σ 8160 οὗ {9 ῬΘηθαβ δα 15. ΓΔ ΠΟΠ 65, πᾶ 
τ ΒΙΟῚ οοπδυϊαοα ἘΠῚ ῬΙΌΡΘΣ (“ σϑίτπϑ ἀουη!ο Πατη ἘΡΘου τ.) ῬΟΡΡΟ 

Ῥτοῖοσ. Π. Ρ. 116). Δτυπο]ᾶ βαυβ8 ὑπαῦ 15. 1πῃδὈϊ ηΐβ8. σσοσο ἀθβορηᾶ- 
δπΐβ οὗ [Π6 οἹᾶθι" Ῥ6Ορ]θ, ὑγι0 Ὑγο 0 ΘΟπαποΓρα ὈΥ {π6 Πὐτο]απ5, ἀπᾶ 

Τοττηθᾶ {86 βΒῃθοτγαϊηδίθ 91855 ο8]]16α περιοικοί. ΤῊΘ πϑπὶθ ἤοίϊοιο νγἃ8 

δἴνϑῃ ἰδ, δοοογαϊηρ; 0 {Π6 ὅ361}10]., ὅο αἰβυϊη 8}. 10 ἔγοτα {Π6 τηοπηίαδϊη- 
ΟἿΒ Ρογθϊοη οἢ Π6 ϑαϑῦ δπᾶ ᾿π]δπᾷ, θα ίγαθο βϑὺ8 τύπον ἴο ἀἰβι!η- 

δυΐβῃ ἴθ ἔγουα Ῥίβαῦϊββ δηᾷ ΤΎΙΡΕΥ]1α, το ὈΘΙοηρθα ἰο ἘΠῚ5 ἴῃ 18 

τηοβῦ θχίθηβὶγθ 56η86. ΤΉΏΘΘΘ ΠΆΤΉΘ5 816 ποῦ Θι ρου θα Ὁ Του αἰ 68, 

Ῥαῦ μΘ Ορροβθβ ἴο {πΠ6 ἱπῃδθιίαπίβ οἵ {π6 ἩΌ]]ονν, τοὺς αὐτόϑεν ἐκ τῆς 
περιοικίδος ᾿Ηλείους, Ὑγ 0 ἀου 1655 σοῖουβ ὕο {89 Ῥίβαῦΐθ, 88 Τυῖρηγ- 
Ἰ18 Δ υμοῦ βου Δ Πἃ τῆοτο τοπιοίθ ἔγομι [Π6 βοθὴθ οἵ δοίΐοη. Οἔ 
ῬΟΡρο, 1]. Ο. ---- λογάδας, 86ἰθοὐ ἕγο0}8. αὐτόϑεν (866 Ν. οῃ 1Π|. 7. 
ἃ δ), 1. 6. δὖ Ῥμῖδ, ᾿παβυαιοἢ ἃ8. {Π18. Ῥ]Δ 06 τ 885 βἰὑπδίθα ἴῃ {Π0 ἐθυ  ΟΤῪ 
οἵ [μ6 Ῥιβαῦϑ, δ που ρ ἴπ 1(8 τηοβῦ νγθϑύθγη θχ γυηϊγ. 80 ῬΟρΡρο (.. 9.) 

᾿πέουρτοίβ ἐκ τῆς... . Ἠλείων ὈΥ ἐκ τῆς Πισάτιδος. 
4. ἀνέμου... -μεγάλου, “αὐ δίογην οοηυΐη, ἄοιοτν τιρογυ {πιθῆι, ΟΥ̓ 84,7"- 

γγίϑίησ ἐμοηι. Αὐποὶᾶ. “Μα16 606]. ἐηρηιοέθ ὦ ἑοῦ ῶ τθηΐο." 
ῬΟΒρο. --τττ- περιεπλεον. . . «ἄκραν, ἀοιιϑιη {πο ργογηοηίον οαἰϊοὰ 10- 
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ἐῆψϑ. ΤΠ οαρο 18 ΠΟῪ οδ]]οα Οαὐϊοοῖο. ἐν τῇ Φειᾷ, αὐ Ῥω. ΟΕ, 

1. δῶ. 81. Μεσσήνιοι, γὶΖ. [Πο56 ὙΠΟ μδᾶ Ὀθθὴ οΟ]οηϊζοα αὖ Νϑὰ- 

Ῥϑοίαϑ ((. 108. ὃ 8). ἐν τούτῳ, 50. καιρῷ. τὴν Φειὰν αἱροῦσι. 

ΤΉΘΓΘ ἰδ ΒΟΙῚ6 ΟὈΒΟΌΣΙΟΥ ἴπ το] αίϊομ το {Π0 τηουθιηθηίβ οἵ [Π9 ΑὐΠπθηΐδηβ 

αὖ ῬΗΐα. ἘῸΓ [ΠΘῪ Δρρϑᾶγ ἴο ἢᾶυθ Ὀθθὴ ἢγϑῦ δὖ {Π15 Ῥ]80θ, αἰζϑι. συ Β]Ὸ]ὶ 

ἃ Β[ΟΥΙ ΘΟΠΊΡΟΪ8 ὑπθπὶ ἰο ΘΙ θΔΙΚ, ἀουὉ]6 {π6 οαΡ6, 8π4 Ῥαΐ ἴῃ ἴο ἐπθ 

Ροτὺ οἵ Ῥῃΐαά. Τηΐβ 1αβδῦ οἰγοαπηβίδποθ ἱπαϊοαῦθθ οἰθαυγ, ὑπᾶῦὺ {ΠΟῪ 

γογ6 ποῦ αὖ {π6 ροτῦ οἵ Ῥῃΐα Π6Π {Π6 βίοστη Ὀθρῃ. ΤῊΪ5. αἰ ΒΊΟΥ 

ἴπ φαθϑίζοη μᾶ8 Ὀθθη. ΟΥ̓Θ]ΟΟ ΚΘ ΟἹ Ῥβββθα ὈΥῪ ϊΠουῦ ΤΘπλδΓ, ὈΥ 8}} 

[πῃ οοτηπηθηίϑίουβ οχοθρὺ ΒΙοοιηῇ, δπη4 ῬΌΡΡο, {π6 Ἰαίζον. οἵ ὑΒοῖα 

Ἵ(ΡΙοΙος. 1ΠΙ|. 177} Βαρροβθβ {π6 ρογῦ δπᾶ {μ6 ἰοτῃ οἵ Ῥῃΐω ἴο Βᾶγθ 

οοοαρίοα αἰ νθηὺ βἰᾶθθ οὐ {π6 Ῥχοιποηίουυ. Βαΐ ἐς τὸν ἐν τῇ Φειᾷ 
λιμένα οἸΘΑΥν ΒΠοννΒ {Ππᾶὖ 1Π6 ἴουγπ Πα [86 ΠΑΙΌΟΥ ὑγθτθ ἴῃ {Π6 58 Π10 

Ὀἶδοθ. 1 Κπον οἵ πὸ θϑίζθι γγὯγ οἵ οἰθδγίηρ ἀρ ὕ86 οὐὈβουγιῦν, ὕΠ8π 

ἴο Βιρροββ ἐς Φειὰν ἰη ὃ 8 ἴο Ὀ6 ἴακθῃ ἴῃ ἃ βΘηΘΙᾺΙ ΒΘη86 [ὉΓ Π6α1" 
Ῥλῖα, ἔην ἐδ υἱοϊγυλέψ 9 Ῥλΐα, ἀπ ἴο ἀθποίθ 8. ροβίἐἴοῃ οὴ [Π6 απ ὁπ 

{Π6 Βοιίμοιη 5'4θ οὐ {πΠ6 Ῥγουποηίοῦυ, ΠΟΘ ΠΟΥ ἰαπαθα 8Πη4 βρϑῃηῦ 

ἔνγο ἄδυβ ἱπ ρΙαπαἀοτΐηρ ὑπ οοππίτγ. Βαῦ 6 π ὉΠ6 βίου οϑπηθ 9; 

ΤΠ6Υ 58 116 διουπᾶ {π6 οὰρθ ἴο {π6 ροτῦ οἵ Ῥἢΐδ, [πθ Μοββθηΐδηβ μᾶν- 

ἴπρ; οὐοββθᾷ οὐδ ὈΥ͂ ἰδ πᾶ δηα ἰδίζθη {Ππ6 ἴουσῃ, ὙΥ ΒΟ ΤΠΔΥ Πᾶγθ θΘΘῃ 

δἰσπδίοα βοῖπθ ἀἰβίδποο ἔτοπὰ [86 φῬοτγύ, ἴῃ {8Π6 αἰγθούϊοπη οἵ {ῃ6 ρ͵]8οθ 

Ποῦ (ῃ6 Αὐποπίδπηβ ἔγϑὺ Ἰαπαθα (οἵ. Ῥαρθ5 Υοουύ. αγίθοῃ. Ἐΐξϑη. 

Ρ. 400). 

ΟΗΑΡΤῈΝ ΧΧΥῚΊ, 

ἈΓ [80 Βδτηθ {{π|0 ὙΠ {86 Ῥτθοθάϊῃρ: δχρϑαϊοη, [Π6 ΑἸΒΘπΐδ 5 βοηᾷ οὐξ 80 5105 ἴο οΥτιβθ 

δτουπᾶ Τιοοτὶβ (8 1); τυ οι βαυδᾶτομ σανδᾶσο ἴΠ6 οοδϑβ, βδίοσμη ΤἬτΤΟΠί τη, δηα δ ΑἸῸΡΘ 

ἀοίδδξ ἔμ6 απ οᾶ ἔΌΓοο8 οὔ [Π Τωοοτίδη8 (ξ 2). 

1. περὶ τὴν Λοκρίδα, ἱ. 6. ἴο ἐπ6 οουπίτυ οὗ [Π6 Τιοοῦὶ ((μ0 Ορπηὶ 
Δ ηἃ ἘΡΙΟΠπ μα 11). ἅμα φυλακήν, αὐ ἐδ βαηιθ ἐΐηι6 α8 ὦ σιαωρά. 

ΤῊΐ5 ΠΟῸΠ 15 ποῦ ἀθροπᾶθηῦ ὁ. περί, ΠΟΙ 18 ἐς ἴο ὈΘ ΒΕΡΡΙ]Θα 88 ΒΟΠῚΘ 

ΒΔῪ ἰῷ ἴ5, Ὀὰὺ ὈΥ ἃ ομδηρθ οὗ οοπβίγποίοη 18 Ραῦ ἴῃ ΔΡροβι τοι ὙΠ 

ναῦς. Τὸ 11 Ῥ6 τϑιποιη θυ {πδὺ π0 ΑἸΠΘηΐδη8 μδα οοηγουϑᾷ {Π 6]. 
οαἰίο ἰπίο Ἐσθοδ (οἴ, Π|. 14. ὃ 1), τ ΒΟ. τηϑᾶθ ὑΠ6 ΠῚ ΤηΟΓΘ 50] ]1οἰδοι8 
ον 15 βϑουῦγ. ΟἿ, ΤΙ. 82. ὃ 1. 

2. τῆς παραϑαλασσίου ἀρροπαβ οπ ἔστιν ἃ (ΞΞ ἔνιας. 866 Ν, οἡ 1. 

θ5. ἃ 8. Θρονίον, ΤἼἠγογυζιν, ντᾶ5 [ῃ8. οὨϊοῦ ἰουγῃ οἵ {π6 Τοοτὶ 
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ἘΡΙΘΠΘΙΉ]α],, οἢ [πὸ Βοαριῖαβ, ἃ βύγθαμι ἤουίηρς πο πὸ ϑἴητιβ Μ4]1- 
8018, ΠΟῪ 08}168 {1Π6 αυ]ῇ οἵ ΖΙταη!. ------ ᾿Αλόπῃ, «Α41ο}6, Ἰὰγ ἀὈουύ 80 

βίδα! ϑαβὺ οἵ ΤΠ Ροηΐαμη. οἡ {Π6 οοδϑύ δου ἐρλώνην Ὀθύνγθοη ΆρΡΗ ΠῚ 
8 ΟΥγπυ8. 

ΟΗΑΡΤΉΒ ΧΧΥΤΙ. 

ΤῊΘ ΑἰΠΘηΐδη5 ΘΧΡΘ] {Π6 Ζὐρὶποῖθ ἔγομη {πὲ ἰΒ]α πᾶ, 8Πη4 Ρ]αοθ ΘΟ] βίβ ἰπ {πο ῖσ διθδᾷ (8 1): 
ΤΉγτϑδ 15 ρίνθη ὈΥ ἰπ Τιδοραεθ πιο ἶΔη8 ἴο ἴΠ6 οχραιγαἰθα ἀὐρὶποίθ τ ἄνν6}} ἴῃ, ῬΔΓΕΥ 

{ΠΓΟῚ ΡΒ}. ΘππηἸΥ ἴο {Π6 ΑΥΠΘΠΪΔ 8, Πα ΡΆΓΕΥ ἴῃ ΤΘΌΓΙ [ῸΓ ΒΟΥ Υ 068 ΤΟ ΠἀοΥοα {Π 61 ὈΥ ἴθ 

Ερὶποίρ ἴῃ 16 ἱπβαστθοίίοη οὔ [Π6 ἸΤοΙοίβ (ξ 2). 

1. ἐπικαλέσαντες..... εἶναι, οἠπαγσίηφ ἐδοην τοὐέδ, θοῖπ ἦν πὸ βηιαϊῖ 

ἀἰθηγ 66 ἐ}ι6 ατέδιογ}8 (ἴθ 11 ν, οατι86) 97 ἐδ τρὰν (Ὁ. ὃ 898. γ). Ιῃ το- 

Βρϑθοῦ ο {π6 ἰγατῃ οἵ {Π18 σμαγρο, οἵ. 1. 67. ὃ ὃ. Αἴγιναν ἀοροηα8 

ΟΠ. ἔχειν, Ὑν ΒΊΘΙ 15 {Π6 Βα] οὐ οἵ ἐφαίνετο. αὑτῶν πέμψαντας ἐποί- 

κους, ὅψ 8οπαϊζηφ οιέ ἐΠιοῖ)" οτογν σοἰϊογιδί8. ὙΠῸ ΑἸΠΘηἾΔἢΒ νοῦ αὔδα 

{παᾶῦ [Π6 ΤιΔοΘ ἀφο] ΟὨΪΔ 5 ὑγου]α σοῦ ροββοββίοη οἵ {Π6 ἸΒ]Δη, δπα τὰκ 
1ῦ ἃ 58}Π1γ1ησ Ροϊηῦ ἴῃ [86 τγᾶγ, πα {πουοίοσ {ΠΟῪ ἀθίθγ ]Πθα ἴο Δη- 
ἐιοϊραῦθ μθὴ 'π {μ6 ὑμπίηρ. ὕστερον ἴπΠ6 Θχραἰτγϊαἴϊοπ οὗ {πὸ “ ρὶ- 

πρίϑ. 

ὥ. ἐκπεσοῦσι --Ξ- λαυΐη ὕδοη, αγυογν οτὐ. ΟἿ Ο. ὃ ὅδ6. ἔδοσαν 
--οκοἰκεῖν, σανὸ ἰο ἐπλαδὶί. ΤῊ ᾿πῆπὶτῖνθ μοῦ ἀθποίοβ ἀθβίση ΟΥ ῬῈΓ- 

ῬΡοβθ. Κ. ε 806. ἃ. Θυρέαν, ΠΤ ἄψγεα. ΤῊ. ΟΙαθθ Ἰᾶγ ἀροὸπ {Π6 

Ὑγθϑύουἢ 5ΠΟΓΘ οἵ {ῃ6 Ατροὶὶο Οὐ], ΟΟ]. Τιρακο Ἰαθητῆθ5 10 ἢ {Π|9 

Ττιη5 οὗ ἃ Οὐ ἴουπα πθᾶν {Π6 τποπαβίουυ οὗ Ταῖα. τὴν γῆν, 1. 6. 

[86 Ἰαπᾷ ἴῃ {Π6 ν]ἱοϊηῖῦν οἵ ΤΉ τοα. Β]οουηἶ, {πη Κ8 τΠαῦ [6 ῬΟΒΒΘΒβΙ ἢ 

οὗ 1818. ον πα Τορίοη γ88 ΟὨΪΥ [ΘΠ ΡΟΓ ΡΥ σίνϑῃ ὕΠ 61, πι|Π0}} ΒῈ ΟΕ 

πη 85 1Π6 Τιδορ:υηοπίϑηβ τηϊρηῦ ὍΘ. Δ0]6 ἴο τοβίοσο {ποῦ ἴο {Π6ῚΣ 

ΟὟΠ ΟΟΙΠ ΡΥ. ΤῊΪΒ νγ8 ποῦ ἄοπο, Πού ΘΥ ΘΙ, ἈΠῸ] ἰοῦ ῃ6 δύ] οὗ 

“ΕΠ ροβρούδμηϊ, πνοὴ Τιυβ μου οΟἸ]θοῦοα {Πθηὰ τορούῃον δηα τοὶ πβίαϊθα 

πο ἴῃ ρὶηδ. ᾿Αϑηναίων ἰΒ [Π6. οδήρος᾽νο ρϑηϊεῖνθ. ὅτι. ..- 

ἐπανάστασιν. ΟἿ. 1. 101, 102. Τῃ τοϑροοῦ το {π6 ϑαυπαῦδκο, οὗ 1. 

101. ὃ 2. ὑπό, ἡη ἐἢ.6 ἔΐηιο οὕ, ἘΔ. ὃ 299. 11. 2. ὃ. οἵ; βὲν «ὦ... 

ᾧκεσαν. Ἔνγοη ΠΘΓῸ {πιο ῖτ ̓ πηρΡ]ΔΟΔ Ὁ] Θπθηηἶοβ αἰ ποῦ Βα βον {Π6πὶ (Ὸ 
τοιηδῖη ἴῃ ααϊοί, ΤῸ τγ Ππηα {πα ἴπ {πὸ οἰση ἢ γϑᾶν οὗ {Π6 τνᾶτ, 1Π0 

ΑἰΠποπίδηβ αἰζδοκοᾶ ὑπθπὰ, θανρηῦ ΤΉγτοα, ἀπ βαρ του θα 18. ΟΊ ΖΘΠΕ, 

ΟΥ̓ οδὐτϊοα ποτὰ ἴο τ ϑωξ: ὙΒΘῦΘ ὑπο ν σγογ Ραυῦ (0 υἄρδία, ΟΝ 

0, δ7. 
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ΘΟΕ Ρ Ι ΧΧΎΝΕΙ 

ΤῊΘ ΒΆΠ16 ΒΠΙΩΠΊΘΙ 80 ΘΟ 056 ΟΥ̓ ΤΠ 6 5.π (8Κ65 ΡΪ866. 

1. νουμηνίᾳ κατὰ σελήνην, ἐδ 7ἴγϑέ ἄἀαν 47 ἐδ6 ζιαν" ηιοτυΐῆ. κατὰ 
σελήνην 5 αἀ 64, Ὀθοδαβθ ἴπΠ6 Ῥορὶπηΐπηρ οἵ {Π| παίαγαὶ ᾿πΠ8Γ τηοηΐῃ 
414 ποὺ θχϑοῦυ οΟΥΓΘΘΡΟμα τ ἐπ6 Ῥορὶπηῖπρ οὗ {Π6 οἷν] τηοπίῃ. 

ΤἼΘ νουμηνία νγῶ8 6 ἀν, ὁα. ἴπ0 δυθῃΐηρ οὗ νυ ῖοῃ {Π6 ΠΟῪ ΙΠΟΟἢ 

ἢγϑὺ δρρϑαγοᾶ. ΤΠ [11] τηοοῃ τγ88 ἴπ {Π|0 τη ]4α]6 οὗ {Π6 τηοπίῃ, ὁ 

τ ΒΙοἢ φοοοπηῦ ἰᾧ νγᾶ5 ο8]164 διχόμηνις, ἐδ πιογυἐ᾿-αὐοίάον. Οἷ, Θια 5 

Ὁιοῦ. ἅτ. δα Βοπι. Απΐὶᾳ. Ρ. 171ὅ. ΤῊΪΒ. ΘΟ ρβθ. ἴοοῖ ΡΪδοθ ἃ. ο. 491. 

Απρ. 8. δοκεῖ εἶναι γίγνεσϑαι δυνατὸν --- δοκεῖ δύνασϑαι γίγνεσϑαι. 

ΑἸΟΒΟΌΡΗ {Π6 {ἰπη6 οἵ ΘΟ ρβθ5 θθρϑῃ 0 θ6 ποίϊοϑα, γϑῦ {Π|61]} οδτι56 ἸΔΥ͂ 
"᾿ΟΠΟΘΑΙ] 64 ἔπῸπὶ {Π6 τηθῃ οὗ {Πο56 ἀδΥ5, [ῸΓ 85 Βγϑά. γθιηδγκβ, Π6Ὺ 8 ΓΘ 

παΠ] θοΓΘα ἴῃ 1. 28. ὃ 8, ὙΠ ΒΌΘΗ Του ὑαἰΐοτιβ ΟΠ} 0165 85 ΘαΥ ὉΠ ΈΒΙΚ6Β, 
αιηΐπ 65, οῖο. ΤΠ6 58Π10 {Πὶπρ ἴβ Β66ῃ ἴῃ {86 ῬΓΟΙΠΙΠΘΠΟΘ. 618 οἴ ΘΠ. 

[ο ἔπ6 δνυνθηῦ; [ὉΓ τυμαῦ Ὠἰϊβίουδη οὐ ΟἿἿ {ἰπ68 ὑγου ἃ Τ]Θη 0, ἃ8. 8 
τπἰηρ σγογίῃν οὗ ποΐβθ, 8η. Θορ86 οὗ {πΠ6 βαῃ ἀνεπληρώϑη, θεοαηι6 

7ιμΐ ἀσαΐη, 1. 6. τοβαμηθα 18 {Ὁ]1]-οὐ θα ὈγΙσ ἢ Π 658. --- τ γενόμενος, 

αὐίον" καυΐης ὀοθη. 

ΟἿΑ ΡΊΣΕΝ Χ Χ͵ῪΧ 

ΤΗο Αἰποπΐδπβ, ἴθ ΠΟρΡ65 οὔ οὈξαϊπίπρο [Π6 Δ]Π|8Ππο6 οὗὨ 51141665 Κίπρ οὗἩ Οαγγβεθ, τη8Κ6 ἢΪ5 τοὶ 

αἴϊνο Ν᾿ ΤΩΡΒΟΔΟΓΙΒ ἃ ρα Ό]Ϊο στιοβῦ, ἀπά ἰηγίΐα Ηΐπη ἴο ΑἴΠ6Π8 (8 1); ἼοΓο8. {Π6 ΤΠ τ οἵ 

ΒΙΓΑΊ ο5, νὰ ἴπ6 ἢτθῦ ΠοῸ δαναπορᾶ {π6 Οαγυβίδη Κίπσαάοιη ἴο ΡΟ ΟΓ (8 2); δηὰ 15 ποῦ ἴο 

6 οοποιππαᾶρα ψἹ 1 Τ ΘΥθαβ, πο Θβρουβοα ῬΥΌΘΠΘ ἴΠ6 ἀδαρῃοῦ οὔ Ῥαπαϊοη (8 8); Νυτη- 

ῬΒοδοτιιβ οοιμηΐπο ἴο ΑἰΠθηβ, Ὀγΐπσβ. δου {Π6 ἀΘείγθα 8]Π1}4πῸ6 1 ἴΠ6 ΤΉγδοῖδη Κίπα, 

ὙΥ ΠΟΠῚ 6 ῬΓΟΤΠἾ565 ἴο ΡΟΥΒ Βα ἴο ΒΘ Πα 8Π ΔΙΤΩΥ͂ ἴο {πὸ αἰὰ οὗ [πη6 Αἰ θηΐδη5 (δδ 4, δ): Π6 

οἴδοῖβ αἴβο ἃ σθοοποϊϊαΐϊοπ Ὀθύνγθθῃ ἴμ6 Αἰμοπίδπ8 δηᾷ Ρϑγάϊσοσϑ, δηα {Ππ8 βθοῦσοβ Ηΐπα 

480 85 8ὴ 1} οὗ Αἴμ6η8 (8 θ). 

1. τὸν πύϑεω, ἐΐ6 βοη 9.7 Ῥυέδοθ. Τὰ 5οΙη6 ῬΙΌΡΘΙ ΠΔΠ1605 {π6 Αἵ- 

ἐϊοβ τϑίαϊ θα {π6 Ιοηἱο ρσϑηϊτῖνο. Οἱ, Κ. ὃ 44. Β. 8; 6. 96. 1. β. 

᾿Αβδηρίτην. ὅθ. Ν. οἡ ΠΠ. 97. ὃ 1. ----- παρ᾽ αὐτῷ. 3866 Ν. οη 1. 88. 

8.8. ΤΗΪΐΒ ργοόποῖῃ του ἴο β᾽[8]068. πρότερον... «νομίζοντες, αἷ- 

ἐλοιισῆ, (566. Ν οὐ 1. 7. ὃ 1) ἐλεῃ καά 7ογηιονίψ τοχαγαοφα ἔην α8 α ριιὖ- 

ἴϊ6 θη θη. πρόξενον. ΤΠ οὔἶϊοθ οἵ ἃ 70 θη ΘΟΥΓΘΒΡΟΠαΘα ἴῃ 

ΤΑΔΠΥ͂ ΤΟβρθοίβ (0 ὑμδῦ οὗ ΟἿΤ Θοηβα]β. [ᾧ νγὰβ 5 ἀπύγ ἴο νγϑίοῃ ΟΥ̓ σ 

{μ6 ἰπίθγοδίβ οὐ {πὸ οἰδζθηβ οἵ {Π6 βίαϊίθ. ΏΟΒΘ ῬΡΓΌΧΘΗΤΒ ἢΘ Ὑ7Ά8, 
21 



410 ΝΟΤΈΒ. ΟἼΒοοκ Π, 

ὙΓΠΘΠΘΥΟΥ ΤΠΘΥ ΒΔΡΡοπΘα ἰο υἱβὶῦ [Π6 οἷδγ 'π στο μ6 ἅντοϊυ. ὙΠΘα 
ΔΗΥ͂ 0Π6 ΡΟΓΟγΙ θα {Π18 οΠοθ οὔ ΐβ ουσῃ ὁμοῖοθ, τι πουὺ 8η Δρροϊηύ- 
τηρηῦ οὗ {π6 βίαίθ σμοβο ᾿πύθυθϑίβ ῃΘ Ὑγου]α βοῦνθ, Π6 Ὑγὰ8 βύυ δα ἐϑε- 
λοπρόξενος, θὰὺ ἩΠΘη Δαϊμουῖζοα ὑΠπ8 ἴο ἄο, ῃ6 Ὀθοϑῃιο ἃ πρόξενος. 

μετεπέμψαντο, ὑπυϊέοα, ᾿ΐην (00 ΑΥΠΘΗ5) ; ΠἰΐοΓΆ}]γ, δου 707 ἠΐηι. 
--- τήρεω. 866 Ν. οἡ Πύϑεω. ξύμμαχον ἰ5 Ἰἰπιϊ οα Ὀγ σφίσι. 

, ὁ δὲ Τήρης. ΟΘ]16Ρ Π85 {Ππ5 ρίνϑῃ {Ππ6 βοπθα] ΟΡῪ οὗ {Π18 Ποῦβθ: 

Τογοβ Κὶπρ οἵ Οατγβθ. 

| 

Θ᾿ 041068. ϑραιἄδουβ. 8ι ἀδυρ ἴον, ἃ ἀαυρῃΐου, 
γγῖΐο οὗ τηούμου οὗ 

ΔαΟΟΙ5. Θθαίῃ68. ΝΥΠΙΡΒΟΔΟΙΒ. Οοἰοτϊηδβαδβ 
Κὶηρ' οὗ [9 δογίμῶ.. 

ΤῊΘ ὑμϊτ ἃ οοἸατηπ 1 ἤᾶγο [δῖκοη ἔγοτη Β]οομΐ. ᾽Οδρύσαις ἰδ Ῥαΐύ [ὉΓ 
[868 δαποιηϊηδὶ σϑηϊῦνο αὔθ βασιλείαν. τὴν μεγάλην... ἐποίησε, 
λὸ ηιαᾶθ ἐδ ἀίμγαάοην ηυιοῆ, σγοαΐθν (ἐπὶ πλεῖον. 866 Ν. οἡ 1. 9. ὃ 8) 

ἐΐαη, ἐν6 γοϑὲ οΥ᾽ Τἄγαοθ, 1. 6. πδπ {πὸ οὐμον ΤἬγϑοῖδη βίαθθθ. 606]. ἰη- 

ἐογρτοίβ, οὐθῦ ὦ ἴαγ6 ρογϑϊοη 97 ἐλι6 γο8ὲ οὐ Τῆραοθ. Βαῦ [Π θη, 885 ῬΌΡΡΟ 

ΤΟΠΊΔΓ ΚΒ, 76 ΒΠΟῸ]4 ἤᾶνο Θχρρϑοίθα ἐπὶ τὸ πλεῖον. γάρ. Κτῦρ. 
ΒΌΡΡΙ165 [Π6 6]Π10515: (αὖ ποῦ [Π0 ὑγ016,) 707 ὦ ἴαγσθ ρογἑζοη, γϑηγαϊη- 

δα 7γὲ66. ΤῊΪ5 ΔΡΡθδιβ ἴο ὃ Ὀαθθᾶ οἱ {Π6 βϑπιθ ἱπίδθγργθύδιϊομ συ μἱοἢ 

6008]. σἶνοβ ο ἐπὶ πλεῖον. Βαύ γὰρ ΒΘΘΠ8 ἴο 1η6 ἴο ὈΘΙοησ ἴο τῆς 
ἄλλης Θρᾷκης Ξε (απ {πϑγθ σοῖο ΤΕ γδοῖδη βίαίοβ ποῦ βυθ᾽θοῦ ἰο Οὐτγ- 
589,) 705) ὦ οογπϑίἀογαῦϊα ρον ὕζον, (οἵ ἴΠ 8 δοιιπύγυ) χοηναϊγοα, 7,66. Τῇ 
τοβρϑοῦ ἕο ὕΠ686 ἱπάθρθπαθηῦ βίδίθβ, οἵ. 17, 90. ὃ 2, οὗ 8564. 

8. Τηρεῖ Πἰπη18. προσήκει, δη 8 ἀοῆπρα ὈΥ τῷ---σχόντι, ἐδθ᾽ 0.6 
ιοῆο παᾶ (ὃ. ὃ 295. 1). Βοπάρι προσήκει---οὐδέν, ἤα8Β πο δοηγιθούἑοτ 

κοὐ, ἢα8 το γοίαΐίοη, ἴο. οὐδὲ... . ἐγένοντο, πο" αἰᾷ ἐμον ϑοϊοης ἕο 
ἐδ ϑαγυθ ρανὲ 4 Τὔγαθθ. ΒῸΓ {π6 σοηϊθῖνο, οἵ. 5. ὃ 190. ὁ μὲν---- 
ὁ Τηρεύς. ΤῊΘ ΠοΟῸΠ ΒΟΙΏΘΕΪΤΏΘΒ ἈΡΡΘΔΙΒ. ἴῃ 0818. ΤΟΥ πηα]α, ἴο σῖνο θη- 
ῬΒδϑῖ8 ὅο {πο αἰβυϊπούϊομ ἰη θπμ θα, Οὐ Ῥϑυμ8Ρ8 Πθτθ ἴο Βῃου ὑπὸ αἰ ν.- 

6Π09 ἴῃ {{|0ὺ ΠΆΤῚ68 οἵ ὑπο ὕνγο ρϑῦβϑοηβ. ΟἿ, Μύ. ὃ 288. Οὗβ. ὅ. Ορροβ- 

οα 0 {18 18 Τήρης δὲ ἰηΐγα, Δαυλίᾳ. ΤῊΪΒ γ85 ἃ ὕονγῃ ΟΥ̓ ἴοι- 

ὑγ688 ΠΘΔΓ ῬΆΓΠΆΒΘΌΒ, τ ΠΊΟΙ, δοοογϊησ τὸ Τ)οᾶνγ0}1, 50}}} τϑίαϊηβ 108 

ΠδΠ16 δ Π88 ΔΟυῦ ΒΟΥ ΘΠ ΠΟΙΒ68. τὸ ἔργον... «αἱ γυναῖκες (1. 6. 
Ῥτόοηθ 8πᾷ ῬΒΙ]οΙη614). Το ΒίουΥ ἴβ, ὑπαῦ, ἰπ Τουθηρο [Ὁ ὑπ0 Ὀδ89 
δα ἱπῃστηδῃ οοπάποῦ οὗ ΤοΓοβ. τονγαγᾶβ ῬὨΙ]ΟΠλοἾα, ΒΘ βἰβίθι' ῬΓΟΘΩΘ 

ΚΙΠοᾶ πᾶ βου ὉΡ ὁπ Ηἶβ [ἈΓΒΟΡ᾽Β 8010 ΤΌγ8, ῈΟ γἃ8 δθουῦῦ δβὶχ 
ΥΘ815 οὗ ἃσθ, [ύ ἰ8 γϑιλαυ θα Ὁ. ϑμαἱ0}, ὑπαὺ 0818 ομαρύου οοπίδίμβ {89 



σπᾶν. ΧΧΧ.] ΝΟΤΕΒ. 471 

ΟΠΪΥ ΒΟΥ ἰο]ἃ ὉΥ ὙΠθοΥ ἀϊ 05 ἴῃ ΠΪβ ὑγΠ 019 Ηἰβέονυ, θαὺ Ηδϑοὶς ἤπᾶα 
δηούμον ἰπ 11. 102, Ῥορρο, ΑΥποΟ]α, πᾷ βοῖηθ οὔθ 1.8. ΘΠΟ]ΟΒΘ. καὶ τὸ 
ἔργον... «Οδρύσας ὁδοῦ ἴῃ {Π6. τη κ5. οὗ ἃ ῬδΓΘΠ Π 6818. Δαυλιὰς 

ἡ ὄρνις, ἐΐ6 7)ωκιλαη, ὀὲρα. εἰκὸς δὲ καὶ κ. τ. Δ. 158. ἱπίτοάπορᾶ ἴοὸ 
οοπῆστη {Π6 Ροβιζίοη, ὑπαῦ [Ππ6 ἩπβΡαπα οἵ ῬγόοοπΘ ὑγα8 ποῦ {πΠ6 ΤῊγ- 

οἶδῃ ρυΐποθ ὙΠῸ τοῖσηθα ον Οαγυβθ. κῆδος. ηιαγγΐασ6 σΟτθ6-. 
ἐΐοη, αὐληυϊέψ ὃν πιαγγίαρσο. διὰ τοσούτου (ΥΙ νϊοἢ μᾶλλον 15 

το Ὅ6 [Δ Κ6η) ΞΞ-ὶ αὐ 80 ηυμοῖ, πμδαγ.6}" ὦ αἰϑέατιοο, ῖ5 Ορροβϑᾶ ἴο διὰ πολλῶν 

ἡμερῶν---ὁδοῦ ἴῃ [πΠ6 ποχῦ ΠΠΘΙΠΌΘΓ. ἔχων ΒΠο01α ἢδᾶγθ Ὀθθῃ 8. γϑ, 

ΟΥ̓ τε δἴϊου βασιλεὺς οὔ 64 το τηδῖκο {πΠ6 Θοπβίγπουομ ΓΘΡΊ]8Γ. 

ἐν κράτει τ-- 67 απ ῬοΟΊ067. 

4, οὗ---ὄντα, δεῖ ἠδ 801). -------- σφίσι---ξυνελεῖν, «ρου ᾿6ῖ» ἐΐόηι 

ἴο ϑιιδάτιο. αὐτὸν 5 {Π6 Βαδ]θοῦ οἵ ξυνελεῖν. 

δ. καὶ... «᾿Αϑηναῖον, αγια σατιδοα, (τοροϑὺ ἐποίησε) ἐδαΐ ᾿)18 δοην δἤοιϊα 
δο πιαᾶθ αὐ Αἰλοπίωαν, οὐξίφογν (3. ὃ 207. 2). αὐτοῦ τοῖουβ ὅο ᾽08]1668. 

καταλύσειν, τοοτἰα ὀγῖπ ἰο ὦ εἶοδθ. ΤῊΘ ποχὺ οἰϑιι8θ 18 Θοπῆσιηδ- 

ἰοτῪ οἵ {Π]5, ἃπᾷ 18 {Πϑυοογο ἱπ γοάπορα ὈΥ γάρ. πείσειν ἀρροηα5 

ΟΠ ὑπεδέχετο ἴο ὍΘ Β} 1164 ἔγτοπι {Π6 Ῥγθοθαϊπρ' οἸϑι86. 

0. αὐτῷ τοῖογβ ἰο Ῥοϑγαϊοοδβ. ἀποδοῦναι. ΤῊΘ ΑΥΠοΠπίΔη5 Πϑᾶ 
ἰακοη ΤΠοσηθ. Οἷ, 1. θ4. ὃ 2. ἐπὶ Χαλκιδέας... . «Φορμίωνος. ΟἿ. 

Ι. θὅ. ὃ 8. 

ΧΗ ΑΙ ΘΠ ΣΕ ΣΝ ΧΟΣ.. 

πη6 Αἰμοπίδη Βθοί οοπεϊπιυϊηο {Ποὶγ οὐαΐβθ Ἀγοσ πα ῬΘΙΟΡΟΠΠΘΒΊΒ, ἰ8Κ6 βο] ππὶ αηἃ Αϑίδοιβ 
(8 1); {πον {Πθη 8811 ἴο Οδρ ἢ] ]θπΐα, Ὑυ μῖ ἢ (Π6Υ Ὀγὶπρ οὐϑῦ ἴο {Π6 Αἰποηίδη 81Π|8η66 τ! [Π- 

οὔΐξ οι] ου πο ἴΌΤΟΘ, Δ ΟΥ ὙΥ ΒΙΟἢ Π6ΥῪ τοίπσγῃ ἴο ΑΙΠΘΗ8 (δ 3). 

1. Σόλιον. Ο]. Τιϑακο (]ιῸ δἄορίβ {πθ οὐ βορυαρῃγ Σόλλιον, ϑοί- 

ιν) ἤχΘ8 {Π| βἰψπδύϊομ οἵ 0818 ὕουσ οι {Π6 νγϑβϑύθση οοδβϑῦ οἵ ἀοᾶγπϑ- 

πἶϑ, Ὀθύνγθοη Τθαοαβ δπα {πὸ (πῖδά. Ομ {Π6 βᾶῖηθ οοαϑῦ {ΠΡ Π6Γ 
ΠΟΥ τγὰ8. 8150 Ῥίον (οἵ. ΝΟΥ. ατθθορ, ΕΥ̓. Ρ. 18). Βα ΚΙθροτγύ 
Ῥαΐβ ΒΟ] πα ὁπ. ΠΪΒ. ΤΠ} ΟΡΡοβίίο [9 πουίῃθυπ ΘχύγΘιΪὙ οὗ 1 Θιο88, 

δηα ῬδΙΦσαβ βου οὗ ᾿Ὁ. Τῦ ψ11] 6 β5θ6θὴ ὈΥ ὑπῖβ, ὑμαῦ {πη 6 Αὐποηΐϑῃ 

βροῦ οοαϑίθα πουίμυγαγα ἔγοιη ῬΗΪδ (οἴ. 11. 9. ὃ ὅ ὁπ). παραδιδό- 

ασι. --«νέμεσϑαι. ὅ66 Ν' οη ἔδοσαν---οἰκεῖν, 11. 27. ὃ 2. ------- "Αστακον. 
 Α8έασιι8 ντὰϑ ἴπ6 οΟὨϊοε τηδυϊττηθ οἷν πουυμναγᾷ οὗ {86 (ξηϊδας 

ΠΟΘ {π6 ἘὨϊη8Δ4 68.) ΘΚ 8. Νοιίῃ. ἄτϑθοθ, ΤΥ. Ρ. 4. ΔΑ8 {}]15 
Ῥίδοθ ἰὰν βου οὗ ϑο]ίατη, [Π6 ἢΠθοῦ νγὰ8 ῬΓΟΌΔΟΌΙΥ οἢ 108 Ποιπουγαρα 
ὁοῦνΒο ΠΘη ἰῦ νγὰ5 [8 θη. ΕἼΟΠῚ {Π||8 ΡΙϑοθ {Π6Υ 881104 ΑἸ ΓΘΟΙΥ ΔΟΓΌΒΒ 
ἴο ΟΟΡΔ]]οπηΪδ. ------ αὐτόν, ἰ. 6. ΕΥΥ̓́ΔΙΌΙ8. 



᾿41ῶ ΝΟΊΒΒ. [Βοοκ Π 

Ὁ. κατά, Οὐ6)" αγαϊρηδέ, ορροδὶίθ ἐο. ἜΚ. ὃ 292. 1]. 1. ο. τετρά- 

πολις οὖσα --- Παυΐης 7017" οὐζΐθ8. Τὴ τοβρθοῦ ἴο {Π6 βἰὑπδίύϊομ οἵ {π|686 

ἰονγηβ, οἵ. Τιϑακοβ Νουῃ. ἄτθρϑοο, 111. Ρρ. ὅθ--68 . ἸΚΊορουῦ ΒΒ Μὰρ οὗ 

Οτθθοθ δὖ {πθ {πιὸ οὗ {18 τχϑν. Παλῆς 18 ἱπ Δρροβιζϊοη ὙΠ 

πόλεις ᾿τηΡ] θα ἴῃ τετράπολις. ΟΕ, Ο. ὃ 882,4. 

ΟΗΠΑΡΤΕΒ ΧΧΧΙ. 

Τὴ {86 δαύατηπ οὗ {18 γϑᾶγ, Ῥϑυῖοῖθβ Ιθϑαθ. 8 π΄ ΔΙΤΗΥ ἱπίο πΠ0 ΜΟρΆτοδπ ΘΟ Πέγν, ἴο υνυ πΐοἢ 

δϑχρϑαϊοη ἔπ Βουηθυγαγα- οαπα ἢθοῦ ΓΟ πὰ [Π6 οοαϑίϑ οἵ ῬΘΙΟΡΟπ 6βιι8 Ἰοΐη ἐπ ΠΊΒΘΙ 68 

(8 1); [86 ΔΓΠῚΥ νγ88 ἴΠ 6 ἸΔΥΡΟΣ [Π 8} 8Π Ὺ ὙΥ] ἢ συ μΐῖοι {π6 Αἰ πἶδηΒ δᾶ ὈθοτΘ ἔα κοη [89 

ΒοΙα, ἴοσ [Π6Γ ΡΟΥΘ ὑγ88 ὕΠ6ῃ αὖ 18 Ποῖ σηῦ, Δηα ἀπ Ῥϑδίιθ ποθ πδᾶ ποῦ [πἱηπρᾶ {πεῖν 

ΠΌΠΙΒΘΙΒ (8 2); Πανίπηρ Ἰαϊὰ τγαϑίθ το οὗ ἴπ0 ΜΟΡΆΓΘΔΠ ἰοΥΤΙ ΟΥῪ [Π6 ΒΓΙΠΥ͂ ΤΟΙΌΓΗΒ 

ΒοπΊΘ (8 8). 

1. σερὶ δὲ τὸ φϑινόπωρον, αϑοιιέ ἐΐι6 οἶοδ6 077 ατιξιηνη. ΟοὐΕ]. ῆχοβ 
{ΠῸ6 {ϊπιθ αὖ 86. οῃᾷ οἵ Οοΐοροι. οἷ. «««᾿Αϑηναῖοι, ἐπ6 Αἰλογυαη8 
τοὐο λἀαα ϑόθην ογι βίη αὐόοιηα οϊοροηηεβη8 (οἷ, 11. 25. ὃ. 1). 

ἔτυχον. . - -ἀνακομιζόμενοι, 70. ἐΐεμ Παρροηθα ἰο ὃ6 ποῖ αὐ “ηγίηα ογν 

ἐλμεῖν υογαγα ἀοηιθ (8600 Ν. οα 1. 80, ὃ 2). ΤΏρβο νου θ 816. ϑποϊοβθᾶ 

ἴῃ ἃ Ῥδυθη 685. ὈῪ Βδκκοι, Ηδδοῖκ, Βοίπθ, πα Αὐποὶᾷ. 1Ι͂ῃ ῬΟΡΡΟΒ 
οαϊθϊοι {Ππ6 ΡΥ Πο518. 15. ΘΓΓΟΠΘΟΊΒΙΥ τηϑθ. ᾧο οἷοβθ υνἱ} ὄντες. 
ἤσϑοντο---ὄντας. ὅ860 Ν, οἡ 1. 806. ὃ 8. ξυνεμίχϑησαν, ΤΟ ΓΘ ἘΒΈΔΙ]Υ 

ξυνέμιξαν. Κυτῦρ. 

ῷ, ἀπρόον, οοἰϊοοίρα ἐοσοίλον. ΤῊ δββουεϊοπ ΠΘΓΘ τηδᾶθ πηπβῦ ΓΘΙΟΣ 
ἴο {πὸ {π|685 ρυθοθαϊηρ {18 δχρραϊ θη, ἃ8. αἰγουνν τ 8 [ΠΟΥ ἈΡΡΘδ. ἴο 

μᾶνγο ἰακθη {π6 Πρ] ὙΠ τηδῦθ Πα ΠΊΘΓΟΙΒ. ΤΌΓοΘΒ. [Ιἢ {π6 ὈΔΌΙ]6 αὐ 
Τοιίσατη, {πὸ ΑΥΠΘηΐδη ΤΌΓΟΘ5. τὸ βαϊᾷ (1 94. ὃ 1) ποῦ ἴο 6 ἰμξθυϊου 

ἴπ ὨθΤΏ ΡΟΣ ἴο {Π6 ΘΠοιην, δα {Ππ686 ἴῃ {πΠ6 ρυθνίοσα ομαρύοι ἅτ βαϊᾷ ἴο 

πᾶν Ὀθοη 17.000. Τῃ [Π9 βίθρο οἵ ϑγδοιβο, {π6 πᾶγαὶ] ἃπα Ἰαπα [ΌΓΟΘΒ 
ΟΠ ΠΘα τηπβῦ ἤν Θχοοθαθα {Π6 ΠΤ ΘΙ ΠΘΓΘ Το τϑα το. 1Ὲ {πογὸ- 

ἴΌΓ6 {πὸ δββθυθοη 18. πού Ἰϊπηϊ 64, ΔΒ. γγὰ8 β8]4, το ὑπὸ {ἰτππθ5. Ῥγθοραϊηρ' 

ὑπ|8. οχρϑαϊζίοη, ὑΠ6. Θχοθθβ τηπϑὺ Πᾶνο οοπβίϑίθα ἴῃ ὑπὸ Ἰρη -υπηθα 
ὕγοορ8 (χωρὶς... «ὀλίγος), (0 πιοϑῦ οὗ σὴ αὖ ΤοΙαμι Πδαᾶ σῸΠ0 
ΒοπιΘ. ἴῃ {Π6 Θηπτηθγαύϊοι Πθι 9 τηϑθ, Πο56. Θηραρθα ἴῃ {Π6 βῖθρο οἵ 

Ῥουτθα δγὸ ἱποϊυαθα, ἴο τηᾶκοὸ [Π9 ὑγΠ0]6 ΠΌΠΟΙ ΘΟΥΓΘβροπα ἰοὸ ἐπαὺ 
δἶνϑη ἴῃ 11. 18. ὃ 6. ᾿Αϑηναίων ὶϊπούῦ {πον 411168. 

δινκαὶ ὔλλαι, ΟἿ, ΤΥ. .-68..8 1. κατὰ ἔτος ἕκαστον, δαοΐ, ψ6α}". 

“Ἐχ ἀθουθίο ῬΌὈ]Ϊοο (ΟΠ γ1Πη}} Ἰᾳταθαπὺ ΑΥΠΘηϊθηβίαμη στρατηγοί, ὅτι 

καὶ δὶς ἀνὰ πᾶν ἔτος εἰς τὴν Μεγαρικὴν ἐμβαλοῦσι." Ἡϑδοκ (2 φα1]0.). 
Νίσαια ἑάλω. ΟἿ, ΤΥ. 060--09. 
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ΟΕΕΑΙΡΠ ἘΠῚ ΣΧ ΧΕΧ ΤΥ. 

ΤῊ 1Ι5]απᾷ Αἰδδηΐθ ἰ8 Του ἔθ γ ἴπ6 ΑΥἸΠ ΘΠ Π8, 88 ἃ ροβύ ἴῸΥ {πΠ6 ἀρίθποο οἵ Επιθοδ ἀραΐϊπϑὲ 

Ῥτγϊνδίθουβ ἔγοτη ΟΡὰβ δῃηᾷ οἵπογ Τωοογίδη ροσίβ (88 1, 2). 

1. ᾿Αταλάντη, «Αἰαϊαγιέθ, νγἃ5 ἃ 57η8}} ἰΒ]απα πϑϑι [Π6 Τιοογίδη οοδδύ, 

ΟἹ ἀραϊηβῦ Οραβ. 

τοῦ---κακουργεῖν. ὅ60 Ν, οη τοῦ. ... ἐξαμαρτεῖν, 11. 22. ὃ 1. 

φρούριον --- ὥστε εἶναι φρούριον. ϑ'ἴορῃ. 

ΟὙΆΡΤΕΝΒ ΧΧΧΤΙΊΤΙ. 

Αὐ {πΠ6 τϑαπαβῦ οὔ Ευδύομτ8, [Π6 ΟΟΥ ΠΕ Πΐ8η5 Εὖ ουΐ 4 θοῦ οὗ 40 581] τυῖἢ 1600 Πορ] 65, πᾶ 

τοἰηβίαϊο Πΐτη ἴῃ πὸ ροββϑϑϑίοῃ οἵ Αϑβίδοιβ (δ 1); [Π6 θχρϑαϊοη, ΠουγΘυ συ, ἴ8β ΠηΒ ΠΟ οθ585- 

Τα] ἴῃ {Π6 αἰζοτηρῦ ἴο τϑάπιοθ οἴμοι τη γὶ {τη 6 ἤουγ 8 ἴπ Α ΘΑ Πδηΐϑ ΔΠ4 581] Ποτηθυγαγ (8 2); 

τοποηΐηρ αὖ ΟΡ Δ]]οπΐϑ, [ΠΥ αἰβοιι Ῥ τ οα {Π6 ἰουτί ΟΥῪ οὗ {Π6 ΟΥ̓ Πίδη5, 8Π4 Ὑγ 16 ἰπ 8 

βίαϊο οἵ βθουγίν ἔγοτη 8. {γΓ66, ΓΘ ΒΔ ΔΟΠΙΥ αἰδοκοα, Ιο56. ΒοΙὴθ οἵὗἉ {Π6]Γ τηθ6ῃ, Πα 816 

ΘοΙαρο θα ἴο τοίγολί ὅο ὑπο ἷγ ΒΗ Ϊ08, ΔΤΟΥ τν ΠΙΟῊ. ΤΠΘΥ ΤΟΒαπηΘ {Ποῖ τ γογϑσθ ΠΟΙ ΘυγΑΓαΒβ (8 8). 

1. Ἐὔαρχος.ς Οἵ. 1Τ|.. 80. 81. καὶ αὐτὸς... -προσεμισϑώσατο, 

απά ἢ λϊηιδοιγ" ᾿ὐνθά, 8οηὶθ ανωϊἰλαγῖο8. Τὰ ὑπ δοίΐνο γοΐοθθ προσμι- 
σϑόω 5᾽σηὶ 685 ἕο ἰδ οὐ 707 ἀζγ6. 

ὦ. κατήγαγον ἘΙΝΔΓΟΠΒ. τῆς ἄλλης ᾿Ακαρνανίας ἀΘρΘΠη45. ὁΠ 
ἔστιν ἃ (866 Ν. οη 11. 20. ὃ 2) χωρία. 

8, σχόντες. 8360 Ν. οπ 1]. 25. ὃ 8. ἐς τὴν Κρανίων γῆν. ΟἿ 
Π. 80. ὃ 2. αὐτῶν, 1. 6. πὸ ΟΥΔΗΐΔΠ8. ἐξ ὁμολογίας, “ῬῈΓ 
ΘΟΙΙΡΟΒΙ ΠΟ ΠΘη. ΘΠ ῸΠῚ 50 ἴῃ ρα] Οη6ΠῚ ὙϑηΓῸ85. 6586 5Βἰπηπ]δβϑθηΐ.)" 
Ῥορρο. σφῶν αὐτῶν (-Ξ ἑαυτῶν. ὅδ. ὃ 69), ἐλθηιδοῖνεβ, ἰ. 6. 186 

ὙΘΓΥῪ ῬΘΙΒΟῚΒ ὙΠῸ Πδα ἈΒΒΘΙ]ΘΩ ἴο ἈΓΓᾶΠρΘ [Π6 [θγῚη8 οὗ {Π6 ργοίθπᾶ- 

Θα ΒαγΓ μου. ὙΠ656 ΟΓ8. ΔΓΘ ἴῃ Δρροβί το νυ Ἱἢ τῶν Κρανίων. 

ἀπροσδοκήτοις Ἦδ5 8 δοῦν 6 5θη86, πού φυρθούίηψ. ΟἿ, 1. 98. ὃ 4. ΤΥ. 

ΠΡ δ ὦ, βιαιότερον ἀναγαγόμενοι, δοῖπῳ 7ογοθα ἐο γιιΐέ οι 10 θα, 

ΟΥ̓ ῬΘΡμΡ5. Ὀθίίον, θηιδαν βίη ὑπ, σγοσέ γγεοϊρίξαξίοτι, βιαιότερον (οοιι- 
Ραγαίϊνο οἵ βιαίως. ΟἿ, Βοίδηνβ 1οχ. Τ που.) Παυΐπρ [Π6 Β6η86 οἵ ἐπ 
ὦ 7ογορά, σοηυρι ϑον Ἡιαγυη 67, 
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ΟΗΆΑΡΤΕΝ ΧΧΧΤΙΎΥ. 

Τη {π6 ΦὉ]ον πο τνϊπίοσ {π6 ΑἸ ΘΠἾ8Π8 ῬΘΥΪΌΓ ΠῚ [ᾺΠΘΤΑῚ ΟὈΒΘααΐθ6 8, ἱπ ΠΟΙΟΥ͂ οὗὨ ἔποβθ 0 

Παγο ἢγϑὺ {8116 ἰῃ {9 ὙὙ8Γ (8 1); ἴΓ66 ἄδυβ [ῃΠ6 ῬΟΠΘΒ 8ΓΘ ΘΧΡΟΒΘΩ͂ ἴὺ νον, δηἃ βοῇ 

ΟΠοτΠ5Β ἀγο ΓΟΙῸ 85 ΘΟ ἢ ΟΠΘ ΟΠΟΟΒΟΒ [ὉΓ Ϊ8. οὐγπ ἀρδα (8 2); [ῃ9 ὈΟΠ68 δῖ ἴπθπ 
ῬΙδορᾶ ἴῃ οΆΓΒ, 96 Ὀοΐηρ ΘΕ ΘΠῚΡῈΥ [Ὁ Βοἢ ΟΥ̓͂ [Π6 ΦΆΠ6 ΠῚ 845 Πϑα πού θη ΤὈπ πᾶ [ῸΓ Το - 

ΤΉΟΥ͂Δ] (8 8): [Π6 Ῥγοοθϑϑῖοι 18 {Π6Ππ ΒΟΘΟΙΠ ΠΡ Πα ὈΥ ἴΠπο86 80 ῬΊθαξθ, ἀπ [Π8. ἔΌΤΩΔ]Ὸ 

τοϊαὔϊνϑϑ ΤΌ]]ΟΥν Ὁ τ [ἢ Ἰαπηθηίβ "8 ἴῸΓ [Π6 ἀοδᾷ (8 4); [ῃῆ6 ὍΟΠ65 δ ἴπθη ἀδθροβίιθα ἴῃ 

{86 ΡαΌ]Ϊο ΒΕΡΌ]Οῆ το πὶ [Π6 πηοϑῦ ὈΘϑα ΙΓ] ΘῈ θα οὗἉ [π6 οἱ, συ ΠΘΤΘ 116 811 ὑγ 0 [81] πῃ ὙΓἍΓ, 

δχοθρῦ [ῃ6 ΠθσορΒ οἵ Μδγδίῃομ, ὑγ0 ΔΓ ΘΒΡΘΟΙ ΠΥ Ποποτθᾶ ὈΥ 8 ΒΘΡΌΪΟ ΓΘ πὶ {Π6 Ρ]δοθ 

ΠΟΤ ὑπ6ν [8]] (8 ὅ) ; ὑγΠθη ΘΟΥΘΙΘΩ͂ νΥ]ἢ φαγί, ἃ ῬΘΥΒΟΠ ΘΙ Ϊπθηΐ ΓῸΓ 8 ΔΌΪ 1168 απ 

δίδεϊοπ ΡΓΟΠΟΙΠΟΘΒ 8 ΤᾺΠΘΤΆΙ ΟΥ̓ΔΈΟΠ, ὙΓΠΪΟἢ ΟἸΟΒ68. [Π6 ΘΟΓΘΙΠΟΠΪΘ5 (8 6); {18 ΟΥ̓ΘΤ Ὑγ85 

ΟὈΒογυ θα οὐ {Π6 ὑῬσοβθηΐῦ οσοδϑίοη, 8πΠα ῬϑΓΙΟ]68 ὑγ88 ΟἤΟΒΘΠ ΟΥΔΙΟΥ, ὙΠῸ δᾶανϑποῖηρ ἴο 8Π 

οἰογαίθα ρ]δίζοσμη, ΡΓΟ ΠΟ ΠΟΘΒ {Π|6 ΤᾺ ΠΟΙΆ] οΥδίϊο ὑΥ Πΐο ΤΌ]]ΟννΒ (88 Τ, 8). 

1. δημοσίᾳ ταφὰς ἐποιήσαντο, 8οϊθηιγυϊφο ἐΐ6 γιγιθγαἶ ὄπ, ὦ γριϑζλο 
φιαῦηιθν. ΤῊΘ Ρ]ΌΓΑ] ταφὰς 18 564, Ὀθοδαβο {Π6 τ ΐθ5 ρουίαϊ θα ἴο θϑοὴ 

οἵ {6 5]αἴη. πρῶτον, ἷ. 6. ἴῃ {Π6 ἢγϑὺ γϑδγ οὗ {πΠ6 τγᾶν. 
ὥ. τὰ μὲν ὀστα. ΤῊΘ ἤρβῃ Πδᾷ Ῥθθὴ ῬΓΘΥΪΟΙΒΙΥ ΓΘ που θα ὈΥ ὈΌΓη- 

ἵπρ. προτίϑενται, ἐποψ εα!ροϑεοῶ ἴο υἵθιο. τῶν ἀπογενομένων, 47 

ἐδ ἀοραγίοα. ΤΠΐ5 γογα 15 ϑρ]ου θα ἴπὶ {Π6 58116 56η86, ἴῃ 11. δ1. ὃ ὅ. 

---- πρότριτα, {6 ἐλύνα ἄἀαν θεγοτο. ἐπιφέρει... . βούληται, φαοῆ, 
δγέηιϑ τοπαΐουο᾽" (οἴ  ἸηΡ8) ἢ6 ρίφαδθϑ 7071 ἢϊ8 οτοην ἀθαᾶ (80. νεκρῷ). 

Βοίογθηοθ ἰἴβ δᾶ ἰὸ βἤονγοιβ, βϑυ]δηαβ, 8 οΟΒΟΎ οΥΠδπιθηΐβ, ἢ 

γΒΊΟἢ {Π6 ΤΟ] 1058 οὗ ὑπ ἀθραγίθα σοῦ Ποπουθᾶ, 

8. φυλῆς ἑκάστης μίαν, ὁπ (Ο0ΠΠ]Π}) 7,07" ὁαοῖ, ἐγ. ἔνεστι...» 
φυλῆς Ξεένεστι δὲ τὰ ὀστᾶ φυλῆς ἧς ἕκαστος ἦν. ΟἹ [Π6 αὐἰγϑοίϊοῃ. 
οὗ φυλῆς, 560 Ν,, οη δύναμιν, 1. 88. ὃ ὃ. ἧς ἀθρθῃᾷδ οὐ ἦν δοοογάϊπρ 

ἰο 5. 8 190; Ὁ, 8 890. ἐστρωμένη, ““σουθγ δ εοὐξἢ, α ραϊ1." ΒΙοοπι. 
τῶν ἀφανῶν, ἴΠ6 σρηϊίῖνο οἵ ρῬοββθββϑίοι. αἰθθ κλίνη, 18. Θχρ᾽ ἰπθα 

ἘΥ οἱ... ἀναίρεσιν. ἘῸΓ {Π6 Βα δ᾽ αποίϊνο τυ ἂν ἴῃ {Π18 τοϊϑίϊνο β6ῃ- 

ἴθηοθ, οἷ, 5, 8.217. ὃ; Ο. 8 606. ἘῸν {πΠ6 οτηϊββίοη οἵ ἂν ἴῃ {Π9 Θιηρ ου- 

τηθηῦ οὗ {πΠ6 ορίαϊϊγο, 566 Ν. οἡ 1. δ0. 81. 

4. ξυνεκφέρει, αἰΐογ8 ἐδ6 Κιιγιοναΐ, ργοφοδϑίοη, ασοοηιραγυΐθβ ἐΐ }}ὸῸ- 
οοϑϑίοτι. ὀλοφυρόμεναι, «οὐ, ἰαηιογυιζωξίοηβ., ΟἿ, 5, ὃ 295, 8. 

ὃ. οὖν, ἐλ6). ἐπὶ. «. -προαστείου, ἐγ, ἐδι6 ηιοϑύ δοατκε γι, βειδιιγῦ, 
νἷΖ. ΟΘΓΔΙΠΪΟΙΒ. τοὺς ἐκ τῶν πολέμων (80. ἀποθανόντας) τ--- ἔλιο86 
«ὐο 7αἴὰὶ ἐπι δαϊίϊο6. 8. τοὺς ἐν Μαραϑῶνι 5᾽ρηϊῆρθ8 ἐλοδ86 8αϊΐη αὐ 77α}"- 
αἴλιονι. πλὴν 8 ἸΒΌΔΙΠΥ ΤΟ]]Ον δα ΌΥ {Π6 ροηϊεῖνο (Κ. ὃ 271. 8), θυῦ 
ΒΓ τοὺς ἀοροη 8 οἢ ϑάπτουσι. ἐκείνων Το ἴθ 15 ἴὸ ὕΠΟ56 80 [6]] δὖ 

Μαγδίμοη. αὐτοῦ, ἐλ), ἱ. 6. ὙγΠΘ 16 Π6Υ 1611. ΤῊΘ ατθοκβ τορανα- 

οα {πὸ Ὀαύθ]9. αὐ Μδυδίμομ, 85. τὸ τοραυα {παὺ οἵ ΒαΚον ἨΠ]], νυ ΐο 
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ἴῃ 18 ΘΟΠΒΘαΏΘΠΟΘΒ 88 Ὑ76}} 85 ἐπ ἀθβρογαίθ γ8]0" αἰβρίαυϑα ὈΥ͂ ππα]85- 
ΟἰΡΙπΘα τα 1018, 18. Ὁ ΘΟΙαμποπ. ΘΟπβαπὺ ἸΟΟΚΘα ὌΡΟΠ 85 ἐΐθ Ὀδύι]9 οὗ 

{π6 Αππϑυΐοδῃ σου ϊαίίοη. 
6. κρύψωσι. ὅ886 Ν. οπ εὑρεδῶσιν. ΤῊΘ ΔοοοΙιρϑηγίηρ ἂν 1Β ἰοαπα 

ἴῃ π6 οοππροίϊνγο ἐπειδάν. μὴ ἀξύνετος --Ξ- 4 αὐἰδέϊηρσιιίδβἠοα αὐιἰέψ. 
εἶναι ἀΘΡ6Πα5 οὐ δοκῇ (λὰ8 ἐλδ τϑριζαΐξίοη, 677). προήκῃ; 8 

8:}6))107, 18 ἐΐ6 7γ8έ. λέγει... «πρέποντα, 270 ΟἸ.668. ὦ 8ιϊαθίθ 

Ῥαποσινγῖο οὐθν' ἐΐόηι. Τῃ τοβρϑοῦ ἰο ἐπί, οἵ. Μύ. ὃ ὅδθ. ε. 
8. οὖν. ὅ66 Ν. οη ὃ ὅ. καιρόν. ῬΟΡΡο, δϑοκ, δηᾷ Αὐπο]ᾷ 

Τοϑα καιρός, ὙΥΒΪΟΙ 1 δῖ αἰβροβθα ἴο δαορῦ : τολόη ἐδ ἐΐηιο (οἵ βρϑδῖκ- 

ἴη5)ὺ σαηιθ. καιρὸν ὙγΟΙ]α τϑαπῖτθ, τολον ἠδ οὐταϊποα ἐλ6 ἐΐηιθ 
ϑροαλίη, συ ῖο} οογύδ᾽ Π]γ, 85. Ραύ προ ῬΘΡΊΟ168 ἴῃ {Π6 αἰ πᾶθ οἵ οὁπ9 

ἀοβίουβ ἴο ΒΡΘ8Κ, 15 ποῦ 80 Ὑ78}} 858 ἴο σθργθβθηῦ [Π6 ὁοοδβίοη 85 οῇθυ- 

ἴηρ ᾿ἴβ6} ἴο πὶ. ὑψηλὸν πεποιημένον, παυΐηῳ ὄθόη, πιαάθ ᾿ϊῖφῆι. 

τοῦ ὁμίλου ἀΘΡ6η685 οῃ ἐπὶ πλεῖστον. 

ΟΗΑΡΤΕΒΕ ΧΧΧΥ.--ΧΙΥ͂,. 

ΤΠ 656 ομαρύθυβ οοπίδϊῃ [Π6 σο]ΘὈν αἴθ ΤῸ Π6ΡᾺ] ογδίίομ οἵ Ῥδ}16165, συμ ἢ 

μδ5 δυύϑὺ Ὀ6θὴ φοηβΙ 46 64 ἃ τηδβίθιρθοβ οὗ βοᾷ θποθ, τ μϑίμον τοραγα 6 μπᾶ 
ἴο {86 ριδηᾶθαν οὗ {π6 {Πϑηη6, {πὸ Ῥαΐνϊοίϊο πα 1106 1}Ὰ] βθη τη θηΐβ δα ναποθά, 
οἵ ἴΠπ6 5 ρ]Π 1οἱἵγ ἀηα αἰρπῖγ οἵ 115. βίγ]θ. ὙΠῸ 6χουϊαπι 18 οομίαϊ πΘα 1Π 

οΠδΡ. 8ὅ; ἔμδπ Βαυΐηρ ὈΡΙΘΗ͂Υ Δπποιποραᾶ [Π6 Βα] οὐ -τηδίίοι" οἵ [18 ἀἸβοοι 58 

(ἐμδρ. 80), Β8 Ῥϑ33568 ἴο ἃ φοῃβι ἀθυαίίοη οὗ {Π6 1ηὔθυ" ΠᾺ] ΡΟ] ον, δ ὈϊΒ, ουβ- 

ἴοπιβ, τῆ ποπηθπῦ, 1θδι πΐηρ, ΠΌΘΟΥ οἵ {πΠ6 ΑὐΠοπίδηβ, ἴον [Π6. δχἰβίθηθθ 
δα ΡῬογροίαγ οἵ τ Βῖοἷν {Π6 ἀδραυίθα πτορίμ165. δα Ἰοπρηῦ ἀπα ἀἸ6α (6 Π808. 
81-41). ΗἨδ {πη θυ]ορΖοβ τηονο αΙγθοῦΥ [Π8 ῬΘΙΒΟΠΒ ὙὙΠΟΒΘ [ΠΟΙᾺ] ΥἾ68 
{Π6Ὺ ἃΓ6 ον αἰϊησ, ἀπ οχμουίβ {πΠ6 ΑἰΠθηΐδηβ ἕο ἰτηϊξαΐθ {πὶ} υἱνρίμ 68, 

Ῥγάυοτυ, πα ραΐϊγϊοίϊβπι (ομα 8. 42, 43); π6 Ῥαγθηΐβ δηᾷ σο]αίϊνοβ οὗ {Π6 

ἀβοθαβοᾶ 8.6 ἴπθπ δἀαγοββοᾷ ἴῃ σου 5 οἵ βυπιραῦθν δπα Θηοουγασοηθηΐ, 

αἰθον. τ] ἢ {Π6 ΟΥΑΐΟΤ 6] 0565 τ ἢ ἃ ὈγΙΘΥ ῬΘΡογ δ οη (ΟΠ αρβ. 44--46). 

Νὸο δἀθαπαῖθ 7πβίϊοθ ὁδὶ 6 ἄοπα ἴῃ ἃ Ὀγ1οἵ αρβίγαοῦ ἴο {815 Π00]6 οβδουύ οἵ 
0Π6 οὔ {Π6 σγοαΐοβύ τη 48 ὙΥ ΒΙΟἢ 6666 ΟἹ 8ΠΥ͂ ΟΡ ΘΟῸΠΕΡΥ ΘΥ̓ΘΡ ΡΙΟδιιοθΩ, 

δηα ἰῦ 18 οΘοπητηοπᾶθα, ἐμπογοίογθ, υυποὰὺ {αγί 6." για κ ἴο {Π6 βίπαοηΐ, ἃ8 

Ὑ7611 ὑόν οἵ Πἷ8 οαγοία] ἀπ ἔρθασθηῦ ῬΘΡΊ58]. ΤῊΘ Τη0}}8 1ὕ ἰΒ τοδα απᾶ 
βίπαϊθα {Π6 ΤΏΟΤ 6 ῬΡοσαϊπθηῦ Ὑ71}] θ6 18 συδηᾶ ἀπα ὑουουῖπρ αἰ πη πβίοηβ, {μ8 
ΤΩΟΤ 6 ΠΩΡΓΟββῖγο {Π6 ΠΟΌ]6 βθηςπηθηΐβ τ Ἱ ἢ} τυ βοὴ 1 ΔΡουπᾶβ, Τιδῦ πὸ οπ6 
ὙΠῸ σσου]ὰ Ῥαΐ ΒἰπηΒ6 1 ἀπΠ46} 18 {8}] ᾿πἔπιθηοο, οθαβα Ηἷβ βῇβου 5 ἕο τηδβίθι 

10, ΠῚ] 6 δὴ τοδα 1 ἤποΠΌΠΥ αὖ ἃ βιἐ{πρ' ιποὰῦὺ {Π6 αἰ οἵ φ ΔΙΩΠΏΔ15, 

ἸΟΧΊΘΟΠΒ, ΟΡ ϑηποίαϊίομβ, ΤΉΘη ἃ5 ἢ γαᾶβ, Β Ψ1}} Βηᾷ ἢΪ8 βυπιραίμῖθ8 ἢ 
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ἔμ ἔποῖὰθ δπᾶ ἰπ6 οοοδβίου αυγακομηθϑα, ἢΐ8 ϑυιούϊοηβ θη κὶπα] θᾶ, ἢ18. Βοὰ] 
ἱπβρὶ με τ Εἰσῃ ἀμ ρΟΠΘΡΟΙΒ Βοη ἰτηθπίβ, δα μ6 Ὑ1}1 τὶβθ ἔνροσὰ 108 
ῬΘΙΌΒΑ] ὙΥἹΓἢ ἃ τηογα ἀραθηῦ Ιογο οἵ δου ΠΡ, τον 6 1061], 6] ρ  ομθα, ἀηὰᾷ 
δχαϊ θᾶ νΐονγβ οἵ τυ μαῦ οοῃϑύλυαἑοβ [Π6 ὑσπ8 ΘΊΟΡΥ οἵ ἃ βίαΐθ, ἀπᾷ Ὀοίξοι: 4118}1- 

Βεᾷ ἰο τοῦ {Ππ| ρατῦ οἵ ἃ σοοᾶ οἰζίζοη ἴῃ τυ μαΐθυϑι ΒΡΉΘΓα οὗ δοίϊοπ 6 τπδ 6 

οΔ]]ςα ἴο που. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΧΧΥ. 

ΤῊΘ ογαίοσ Ὀθρῖπη5. ὈῪ τουηδγκῖπρ, {πα [Π056 0 Πᾶν ργθοθᾶθα Πΐπὶ ΟἹ ΟΟΟΔΒΙΟῚΒ Π1κ {Π|8, 

Βᾶνθ δυ]ορὶ ρα {Π6 ἸΘρἸβ᾽αῦου τ ΠῸ ἃρροϊπίθα {Π158 βοῦνΐοθ, θαΐ 1π ΠΪ8. δϑυϊσδίϊοη ἴπ6 ἀθθα8 

οὔ {η6 ἀορατγίϑα τορσθίμϑυ ἢ {Π6 ῬΌΡ]ΪΟ ΠΟΘΙ Ὁ16 ἃ Βα Π οἰθηῦ ΠΌΠΟΙ ἴο ἴποιη, τυϊποὰΐ 

ΒδΖαταϊηρ [Π6ῚΓ Ῥτγϑῖβο ὈΥ ἱπίυιιβυϊης 10 ἴο {Π6 Κοορὶπρ οὗ ἃ ρΡαπορυτσὶδί, γ 0 ΤηΔΥ (0 Ὑγ6}} ΟΥ 

ΟὐΠου 188 ἴῃ {Ππ6 Θχθοαίοη οὗ ΗΪ5 5Κ (8 1); [ὉΓ ἴῃ πῃ ογδίϊοη οὗ [}15 βοτσΐ, 1 15 αἰ Ποῦ ἴὸ 

Εἶνθ βΘΏΘΓΆΙ βαἰἰβίδοιοη, βίποθ αἰ ϑγοηΐ ἡπᾶρπιθηΐβ νν}}} ὍΘ ΠΟΥ θα ΟἹ. ΤΠΔΠΥ͂ Ροϊηΐβ, ὈΥ͂ 

ἴΠο56 ῬΘΙΒΟΒΔΠ]Υ δοααδὶηξθα τυ ἐΠ|6 ἐπα πβδοίζομβ Δα θα ἴο, ἀπα ἔπο50 ὙΠῸ 816 ἱσπογαηῦ 

οὗ {Π6 φῇδῖγβ ΒΡΟΚθὴ οἵ, γν1}}] ΘΟμΒΙ 0. ΘΥΘΥῪ [Πϊπρσ θογοπα {Π6 ΙΓ ΟὟ ΤΘΔΟΝ, Δ} ΘΧΑσσΘΤα- 

ἰΐοι (8. 2); γοὺ 85 Δ) 8πα οπβίοιη 850 ΔοιηΔΠΩ, 116 νγ}}} οπάθαυοῦ ἴο ἴπ6 Ὀρδβύ οἵ Πὶ8 ΔΌΪΠ 

ἴο ῬΟΙΌΓΠΙ [Π6 ΒΟ ἴθ αβϑιστιϑα Εΐτη (δ 8). 

1. τὸν προσϑέντα.... «τόνδε, ἐδ οη6 το᾽ο αὐάοα ἐδ ογαύϊογ, ἐο {6 
(οἴ 0) ἰοχαΐ οὐδογυαηοθδ. ὙΠῸ 5610]. τοῖο β {815 ἴο βόΌ]οη, Ὀπὺ {Π6 οα8- 

ζοιη 15 ὑπουρηῦ ὈΥ τηδηγ ἴο 6 οὗ δῃ Θ8}]16ι αἴθ. ὡς καλόν. ΤὴΘ 

Ῥδγίϊοῖρ]θ ὃν ἰβ ποῦ οὔθ. ΟἿ, ΜῈ, ὃ ὅθ8. Οὖϑ8. ----- ἐπί. ὅθ. Ν. 

ΟΠ 1. 84. 8 6. ἐκ τῶν πολέμων. ὅ60. Ν. οπ 1. 84. ὃ ὅ. ΒΙοομιῇ. 

Βουγονοι, ἤπα5 ἃ ῬΥ ΘΡΊΉΔΠ8 ΘΟηβίσιοίϊο (866 Ν. οἢ 1. 18. ὃ 2) ἴῃ ἐκ. 

ϑαπτομένοις, γηιουθα, 7γοην {λ6 Ποϊα 4} ϑαϊέϊς ἀπά δγοιφλὶ ᾿ὐξλ6». 

αὐτὸν τοίογτηρ ἰο λόγον 15 'π {π6 δοοιβαῦν  ΔΌΒΟ]ΐο αἴθου ὡς. βὅθθ Ν, 

ΟὨ 1. 184. ξ 4. ϑουηθ Ῥϑυ Δ Ρ8 Ὑ}1}} ῬΓΘΙΟΥ ὅ0 τᾶ Κ6 αὐτὸν Π6 Βαθ]θοῦ 

οἵ ἀγορεύεσϑαι, ἃπἃ καλὸν {π6 ῥγοαϊοαῖο,. ΤῊΘ 5Θη586. Ὑ}}}} σοιηδὶπ πῃ- 
ΘΠδηροΩ, 85. Ὑ0}}1 6 5665 ὈΥ {Π6 σοΥΓΘΒΡοπαϊπρ Ἰάϊοιη οὗ οὐ" οὔσηι ἰδη- 

σῦδᾶρσο, ὑπαϑηυοῖ, αϑ 1ξ 18. ποπον αὖθ ἰο ὅδ 8ροζορ, φα ἐγιαϑηνιοῖ, α8. 707" 
ἐ7υΐβ ἐο 6 8ροΐονν 8 ποποναῦϊθ. ἂν ἐδόκει, 1 τοοιιϊὰ βοθηι, 18 Ορροβϑᾶ 
ἴο ἐπειδὴ... «ἔχειν (ὃ 8. Ἰηἴν8). ῬΟΙΊΟΪΟ5. τ] ΘΒΠΥ ΟΡΡΟΒΘΒ. 8. ἡπᾶρ- 
τηρηΐ ἴο {πῶὉ οὗὨἨ {Π|6 Βῃρροτγίοθιβ οἵ {πΠ6 ουβίοιη. Τδϑοκ δπα ο6]. ουτὸ- 

ΠΘΟΌΒΙΥ τοίου ἂν ἴο εἶναι, ἐΐ 86οηη8----ἰΠιαΐ ἐξ «τοονιϊα δ6. ἀνδρῶν. ... 
τιμάς, ἐπαϑηιιοῖ, α8 (8. ὃ 295. 4) ἐδιο86 πιθην 8]οιοοί ἐιοῖγ" ὑαῖον (Ἰζον ]]Υ, 

106}.6 ὁγαυθ) ἔην ἀφοῦ, ἐπιαὐ ἐΠιοῖν" ἢοΉ.Ο7" δ]οιιϊα ὃ6. ἐϊιιϑέναίοα, ὃψ ἀοοᾶϑ. 

καί, αἶϑο, ὈΘΙοηρ5. ἰο ἔργῳ, πα {Π185 ποῦῃ 15 ΘΧΡ] αἰ πθα Ὀν οἷα καὶ νῦν, 
ϑιιοῖ, αϑ ποῦ, οἷο. καὶ μὴ... «πιστευδῆναι, “απὰ ποὶ ἐλπαΐ ἐλ6 οἷν- 
ἔπι68 4 φιαπῃ δ]οιϊα δ6 ρον ὶ]οα πἰροτν τ πιαῆι, ἐγ γιϑ θα, ἐο ᾿υΐηι αἴΐλθ 

«οἹοίιο» ἢ παν 8ροαῖ; κοοἶϊ ο7 ἐϊ}, (ἰζου ]]ν, ἐο ἔαυθ ὅθθη, γι γειϑίθα το 
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λίην, ϑοίϊ, ἐγ Ἀαυΐηρ βροζθη, τροῖΐ απᾶ ἐγ τρογ8). ὙΥΒδῦ δου] Ὀ0 πον 
{Π8η {Π|5 ἤρτιτθ οὗ {πη 8 ΠΌΠΟΙ οἵ 50 ΤΙΔΠΥ ὈΓᾶΥΘ Π]6Π Ὀοίπηρ μαζαγαρα 

ὈΡΟῚ [Π6 Ομδηοο5 οὐἨ 9Π6 Τ]8Δ 8 ΟΥΔΙΟΓΡΥ, 8ἃ8 ὌΡΟῚ ἃ. 5Βἰπρὶθ οδϑὺ οὗ ἃ 

αἷς Ὁ) ΟΥοβῦν. πιστευϑῆναι 15 ΘραΧΘΟρΘίϊοΔ] οὗ κινδυνεύεσϑαι. Ο.. ὃ 624. 

ἃ. τοῦ. Ηδάϊθυ (ΒιΠποΐμροα ὅϑογα, Υ. Ρ. 782) ρυθίθυβ ἴο ἰβῖκ πιστευ- 

βῆναι ἴῃ [Π6 56η86 οὗ δεἰίθυΐη, ἃπι σγου]α 4130 ὑγοαῦ 1ὕ 5 {Π6 οδήθοῦ οὗ 

κινδυνεύεσϑαι, ὙΥ ὨΪΟΙ τη ηΐηρ 85 ἴῦ 4065 ἐο 6 ὁπααηπρονο --- ηναᾶθ ἐο 
ὑποιιγ" ἀαη,67., τη ὍΘ [Ὁ] ον θα Ὀγ {Π6 ἀδηροι 85 15 οδ]θού. 

2. μετρίως εἰπεῖν, '. 6. ἴο ΟΌΒΘΟΥνΘ ἴῃ Βροακίηρ [Π6 ῬΓΌΡΟΙ τηθϑη, 8πηα 

ΠΘΙΓΠ6Γ ἴο Ὀ6 ἴοο ΡγοαΪρᾺ] ΠΟΙ βραγίηρ οἵ ργδῖβθ. ἐν ᾧ....«βεβαι- ᾿ 

οὔται, (οπι ἃ 5876) τ01676 (ἐν ᾧ) ἐλ6 7γηιν δοῖϊεγ 47 ἐλ ἐγιίϊ, (οἵ δῦ 

{Π6 ΒΡΘδ ΚΘ 8805) δυθγν 18 λαγ ἃ ἐο ὃ6 δδέαθίιθηθα. 15 βθηΐθῃοθ 15 ἰηὐγο- 

ἀποθα ὈΥ γάρ, Ὀθόδαβθ ᾿ῦ ΒΠΟΥΒ ΠΥ ὑΠ6ΓΘ 15 ἀδηροι {Πδὺ ὁΠ6 5ῃο 14 

ΒΡΘΔΚ 1] (κακῶς) ΟΠ. 5Βπ0}} 8ἃΠ Οοοδβίοθ. ΤΠ6 γὰρ ἴῃ ὅ τε γὰρ 1ΠΠπϑὐταΐαβ 

1Π6 1ᾶφ Δανγαπορᾶ ἰη ἐν ᾧ...-. βεβαιοῦται. τάχ᾽ ἂν---νομίσειε, τοοιϊα 

»εγλαρ8 ἐλίηξ. τι 18 πο Βιθ]θοῦ οἵ δηλοῦσϑαι. πρὸς ἃ (ΞΞ ἐκεῖνα 
ἅ), ἦη. ἐοπιραγ βου, 9 ἐλοδο ἐμηϑ υὐλίοι. βούλεται, 50. δηλοῦσϑαι. 

ὅ τε ἄπειρος. ΤΊ 50}0]. Ξαρρ]165 καὶ μὴ εὔνους ἴγλοτα {ΠῸ6 Ῥγθοθᾶϊηρ; 58η- 

ἴβποθ. ἔστιν ἅ. ὅδ66 Ν. οῃ 1. θὅ. ὃ 8. πλεονάζεσϑθαι. Βαρρεαῦ 

νομίσειε οἵ ΒΟ ὁ ἄπειρος 15 {π6 5 ]θού. - ὑπὲρ... -φύσιν, αὖουθ 
λὲβ. οτρη παΐιγ6, 1. 6. Ῥογοπμα {Π6 τϑϑοὴ οὔ ἢἰθ. οὐγῃ αὐ! πιηθπίβ. 

μέχρι γὰρ τοῦδε, 707 ἐλτι8 7,. ΤΠΘ οδτρὶπρ Βρὶ γἰῦ οὐ θην Ὺ 7πϑῦ ΒΡΟΚΘη 

οὗ 15. Πϑύθ σϑίθυ γα ἴο ἃ ὙΘΥΓῪ ΘΟΙΊΠΊΟΠ. ῬΙΠΟΙΡ]Θ 'π {π0 Παμη8η τηϊηά, 

ἴο ὁπᾶπγα {Π|6 τϑοῖία] οὐ ἄθθαβ σοι. ὁπ ὑπῖη ΚΒ. ΠΙτη561} 8016 [ο ρεῖ- 
ἔογτη, θαύ ἕο ὈῸ6 Π]]6α τὰ ΘΉΥΥ 8Π4 ὉΠΌΘΙΙοῦ αὖ τ μαΐθυο ἈΡΡΘΔΓΒ 

Ῥοσγοπα {π6 γθδοῖ οὗὨ 1118 οὐ ῬΡΟΎΨΘΙΒ. λεγόμενοι, τρλδη, 8ροζοηι. 
ΤῊΘ Θοτητη8, 6 {115 Ὑγοτα, ὙΠ 10 ἢ. 18. υυϑηθπρ ἴθ ΤΙΠα ΟΣ 5. οα!ἴοη, 

ΔΡΡΘΔΓΒ ἴο Ὀ6 ἀοιπδηαθα ὈΥ {Π6 Ἰοηρ' βθηΐθποθ. ὧν --- ἐκείνων ἅ. 

τῷ ὑπερβάλλοντι (866 Ν. ὁ τὸ πιστόν, 1. 68. ὃ 1) ἀΘραπαβ οἢ φϑο- 

γνοῦντες. αὐτῶν 15 Τοίουγοα ὈῪ ῬΟΡΡο, 1 (ᾳκθη 85 ἃ πϑαΐϑι, ἰο ἃ ἂν 
ἕκαστος κ. τ. ἃ. (ΘΕ ΡΡὈ]1οα ἔγοση ἴπ6 ργθοθαϊηρ οοπίθχἕ), διέ τολαΐεδυθγ' 

δα οοοα18 ἐλαΐ τολίολν, φαοΐ, οηι6 ἐδ 8 ̓ὐηιβοῖ αὖίθ ἐο ρογγονηι. Τῇ αὐτῶν 

δ ΓορσΓαθα ἃ5 ἃ τη βου ]]η6, ΤΠ 6 1 ΤΥ Ὀ6 ΤΟ ποτα τολαΐουθ7)" δασθθι8 
ἐλιθῖγ" οιρη, ροιροῦβϑ. ΤΉΘΓΘ 15 ΠῸ οοποθίνϑὶο αἸἤθσθηοΘ ἴῃ {Π6 56η86, Ὀαὺ 

{Π6 Ἰαϊίοῦ τποᾶρθ οἵ ᾿ηϊουρυθίδίϊοι υγοῦ]α βθοὰ ἴο ΓΘ αΪΓ αὑτῶν, Δηα 80 

ΒΙοοτηΐ, μ88 δαϊθα 1Ὁ. 1 ῥγϑίθυ ἴο ἰ8Κ86 αὐτῶν ἃ5 ἃ πραΐρι. 

8. ἐπειδὴ δὲ κι τ. λ. ΤῊ οχίγοιηθ ὈθϑαΥ Πα οΥΔΟΘ Ἁ]Πη685. 1} 

τ ΒΟ 1Π6 Ῥϑγογαίϊομ 18 οοβθᾶ οαπποῦ [81] ἴο βύυΚο {Π6 τηϊηα οὗ ΘΥΘΡΥ͂ 
ΟὈΒογν ἰὴ ΤΘΘαΘΙ, βουλήσεως... -τυχεῖν. 85. ὃ 191. 2. 
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σΓ ΑΡΥΠΉ" Χ ΧΌν τ! 

ΤῊ οταῖου β' συ ῆθ8 ΗΒ ἱπ θῃεϊοη [0 ΘΟΙΏΤΊΘΗΘΘ, ΒΟΟΟΤαΐπρ' ἴο {Π6 ΟὈνϊουΒ Ῥτορτί 68 οὗ {88 

οροδβίομ, υυῖτἢ 6 ΘΟΙΠΤ ΘΙ ΟΥ̓ 10 οὗ {Ποῖ δμοθϑίουβ (8 1); Θβρϑοίϑ}]Υ το {Π6 1. Ἰτητηοαϊ- 

αἷθ Του  ΠοΥΒ. ἀθβουυὶηρ οἵ {Π6 τηθθᾶ οὗ ᾿γαΐβο, 80, παυΐπρ δααορα ἴο {ποὶν ἀομλϊ 0 η, 

Ῥδααθαί δα ῦ τ ἹῸ ΔΙΏΡΙΘ ΤΘΒΟΙΓΟΘΒ [Ὁ ΘΥΘΙῪ ΘΧΙΒΘΠΟΥ͂ Οὗ ὙΤΔΤ ΟΥ ῬΘδοο (88 2, 8); οὗἁ ΤΠ ῖγ 

ὙΓΆΓΠΚῸ ἀοοᾶβ βηα {Π6 ὙΔΙΟΓ ] ἢ ὙγΒΪΟ ἢ ΘΥΘΙῪ ἱπνϑβῖοη τγὰ8 τορο]] θᾶ, πὸ ὙὙ111 ποῦ ΠΟῪ 

ΒΡΘδΚ, θαΐ ν}1}}} Ῥγοοθθᾶ ἴο δοῃβὶ θυ ὕΠ6 ἱπίθυ 8] ῬΟΙΥ δμα Ἰηβεϊ ας ῖοπ8, Ὀν τυ ΒΪΟ0]}. ΒῈ 0} 
ΤΌΠΟΥ 5Π4 ῬὈΓΟΒΡΟΥΙΥ Πᾶγθ ὈΘΘῃ ΔΟαυΪΓΘα, ΒΟἢ 8 ὕπϑιὴθ Ὀθῖπρ' Δρρτορτίδίϊο ἴο [Π6 οοοδ- 

βίοῃ δηᾷ πϑοία] ἴο ὕπο δυαϊΐογνυ (ὃ 4). 

1. πρόγονων (ἴο ὙΏΪΟ. πρῶτον δἶνο8. ΘΙΏΡ ἢ 8515). 1ῃ ὃ ῶ ἰηΐγα, οἱ 

πατέρες 18 ΘΙΏΡΙΟΥΘΩ ἴο ἀοδισπδίθ {Π6}]} ἱπημηθαϊαύθ δποθβίουβ, ἃπᾶ τὸ 
{815 15 ορροβϑᾶ (δ 8) [πο Αὐμθῃΐδηβ {Πθη Πἰνῖπρ; (αὐτοὶ. .. . ὄντες). ΤῊ 

ἴγοο ροϊηΐβ οἵ {ϊπ|6 ἴῃ ὉΠοἱν ΠΙΒΙΟΡΥ 8 Του τα ἴο. καὶ---δέ. ῬΟΡΡο 

ΤηΔ Κο8 δὲ {Π6 βΌΠΘΓΆΙ οομπηθοίϊνο 8η4 ὑγδηβὶαΐθβ καί, αἶϑο, θαὺ ἸΚἅη. 
(Απᾶον. δαϊῦ. ὃ 822, Β.. 7) οἶνϑβ δὲ δὴ ϑανθυ 8] ἴογοθ, δηα ὑγϑηβ]αῦθβ, 

απᾶ ον ἐδ οὐδόν παπᾶ, ανγνα αἶδο. ἐν τῷ τοιῷδε, ον ϑιιοἤ, ατν οοοαϑίογι 
αϑ ἐν. Ο. ὃ 480. γ. τιμὴν. « «μνήμης, “ ἐϊηῖδ ἤοΉΟΥ 677 ηιθη ον ; 
ἸΙ ΘΓΆΠ]Υ, ἐλ6 δοῖηᾳ 80 ηιογυξοηιοα," ΒΙοοπι, ἀεὶ οἱ αὐτοὶ οἰκοῦντες. 
ΟΥ̓ ᾧκουν οἱ αὐτοὶ ἀεί, 1. 2. ὃ 4. Οἱ {86 ΑΥὐμοπΐδῃ οἰδίτι ὕο {10 Θρ {Ποὺ 

αὐτόχϑονες, 560 Ν. οῃ 1. 6. ὃ ὃ. διαδοχῇ τῶν ἐπιγιγνομένων, ὃψ 8ιι6- 
ὁοϑϑῖυθ φοηοναΐζογιδ (Πἰύθ αν, ὃψ ὦ ϑιιοοθϑϑίοη, 97 ἐΐιο86 τοῦ δαριθ ΚΟΥ 
ἐπιοηι). 1 φγϑίου. υυῖ ῬΟΡΡΟ ἴο οομβίγιοῦ {Π686 ὑγου 5. ἢ παρέδοσαν, 
τϑίμου {μ8η ὙΠ ΘΟ]. [ο τοῖδυ ἐπθιὴ ἴο οἱ αὐτοὶ οἰκοῦντες, νν ΒΊΟΝ υγου] 

ῬῸ 4 ἤδὺ δηπυποίϊδίιοη οἵ ἃ ὑγα τ ὙὙ]}101. ΘΥΘΙΥ͂ ὈΟΟῪ ΚΗΘ, [ῸΓ ΠΟῪ 

σου {πΠ6 νυ Ἰῖνθ οὐὔπου νυῖβθ πῃ ἴῃ βιθοθβδῖνθ ρθη  ΌΙΟῺΒ ἕ μέχρι 

τοῦδε, πἰγυεϊ {76 ργοϑογυξ ἐΐηιθ. ὅθ Ν, οἱ 11, 29, ὃ 2. 
ὦ, ἐκεῖνοι, ἰ. 6. οἱ πρόγονοι (ὃ 1). πρὸς οἷς (ΞΞ ἐκεῖνοις ἃ) ἐδέ- 

ἔαντο, ἔην αὐαϊέϊογ, ἐο τολαΐ ἐλομ γοοουοα ἔρονα {}ι6ν Δ οοβίουβ. ὅσην 
---᾿ἀρχὴν --- τοσούτην ἀρχὴν ὅσην, οὗ ὙΠ] 0) {Π6 δηϊθοθάθηῦ ἀοροπαβ θα 

κτησάμενοι, πα {πο τοϊαῦῖνθ οἢ. ἔχομεν. οὐκ ἀπόνως ΠὉ8]} 108. κτη- 
σάμενοι. ἡμῖν τοῖς νῦν, 10 τι8 Γ᾽ ἐδι6 ργ6ϑθγιὺ ἐΐηιθ. 

8, τὰ δὲ πλείω ἀθροη 8 ὁ. ἐπηυξήσαμεν (ἔαῦο δηϊαγ σοα). ὙΤΠΘΓΘ 18 
ΠῸ ΤῸ] οοπναϊούο Ὀθύνγθθη {Π18 δ η4 ὅσην ἔχομεν ἴῃ [9 ΡιΘοραϊηρ; 

Βθούϊοῃ, ἃ8 ὕΠ6 ϑιῃρῖνο Πα ποὺ ὍθΘη Θϑϑθ 8} ]Υ Θη]ανροϑᾶ, θα Τα 6. 

βύυθηριποπρᾶ ἀπ τοαπορα ἴο ἃ βου θα Ῥο] ον οἵ ρονθγητηθηῦ Ὀγ Ῥοιὶ- 

ο1605 δηᾷᾶ {Πο86 οἵ Πἰβ ἄρο. αὐτοὶ ἡμεῖς οἵδε, το6 οτγϑεῖνο5. τοῦ αὐ 8 
16,6. ὃ. ὃ 168. 1, ΒΙοοιηῖ, Πμᾶ8. μποῦο ἃ ὈΙρμαϊπρ οὗ ὕνγο ῬΏΓΘΒΘΒ, 106 
οιὐγϑοῖυο8 απο ἐιοϑθ }6ΥΒΟΉ8 το αΥὸ ἢ67)0 ργ68ογΐ, Ὀὰὺ 1 οδῃ 500 Ὧ0 
ΠΘΟΟΒΘΙΓΥ [Ὁ {Π|8, ὙΠΟΓΟ 18 στοῦ οιηρμαβὶβ, πΠουγθυοῦ, ἴῃ {Π0 ΒΘαΌΘΠΟΘα 

οἵ {Π9 ῬΥΟΠΟΊΙη8, οἱ νῦν... «ἡλικίᾳ, ““τοῆο αὐὸ ψ6ὲ 707 ἐΐι6 ἠχοϑὲ ραγὲ 
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ὧν ἐδ υἷρον 97 176. ΤΑϊοΥΔΠ]Υ, ἦη ἐλ 8οἐϊθα ΟΥ 86ὲ ἐΐηιθ 9} 117,8, θα 
{86 5υβϑύοθιη Πδ5 'π ἃ ΠΊΘΉΠΘΙ ΤΓΘΔΟΠ ΘΑ 15 ρου ϑούϊοη, 8η4 τοϑίβ το πὰ [ῃ6 

ἼΟΓΚ οὗ φυτόν." Αὐμο]α. τοῖς πᾶσι 15 ἴο Ὀ6 οοπϑίγποίρα ἢ 

παρεσκευάσαμεν, ΔΙΓΠΟῸΡῊ 1Ὁ ΤΥ ὍΘ τηθη Ά}}Υ τϑροαίθα ἢ αὐταρκε- 

στάτην (ΞΞ: 80 ἐϊαΐ ἐξ ἐβ ὑπαοροηιαοηύ ἔπι ἐΐ8. 7 6801} 0681. --ττττ- ἐς πόλεμον 
διη ἐς εἰρήνην ἀΘρ6Π4 οπ παρεσκευάσαμεν. 

4, ὧν Ἰϊτηϊ5. ἔργα ([Π6 ομ]θού οὗ ἐάσω), δ: τοῖο 5 συ διατί} ]ν ἴο 

αὐτοὶ ἡμεῖς ἰπ [ῃ6 ῬγΓΘοΘαϊηρ βθοίίομ, ΠΟ πρῊ 1 νἱγῦπΆ}}Υ ἱπο] 65. [Π6 

Ἰᾶθα οἵ {π6ὶν ᾿τηγηθαϊαίθ Του Πο 15 (οἱ πατέρες, ὃ 23), ἴο Ποῖα ΑἰΠΘη8 
Ὑ785 ῬΥΓΙΠΟΙΡΆΙΠΎ ἱπαθοίθα ΤῸ {Ππ Θη]αγροιηθηῦ οὐ 105. ϑιῃρίγθ, δπᾶ ἴο 
ΒΟ η, ὑπουθίογο, οἷς ἕκαστα ἐκτήϑη (θθαἃ 85 ἃ ῬΑΒΒΙγ6) 18. ΘΒρϑοίἈ]]Υ 

ΔΡΡΙΊΟΔΌ]6. Τὸ οδῃποῦ Ὀ6 του υ θᾶ, Πουγουοῦ, ἰο ὍΠ6 οἱ πρόγονοι (ὃ 1), 
ἴον ἴΠ6Ὺ αἰα ποῦ δοχαῖγθ ἰθυυϊῦοσυ, Ὀπὺ ΟὨ]Υ ὈΘαπθαύμθα. ἰο Ποῖ]. Ροβ- 

Του ἔλοθ δηᾷ ἱπᾶθρομᾶθηῦ στ ηδὺ {ΠῸΥ ΔΙγοδαν Πμαᾶ, ΤΠοΥΘ ἴθ ΠῸ 

ΟΡΡοβίοη ἴῃ ὧν ἀπᾶ αὐτοὶ ἢ οἱ πατέρες ἡμῶν, Ὀπὺ οἷς ἕκαστα ἐκτήϑη 18 

βού οὐϑι' ἀραϊηβὺ ἡμυνάμεϑα. βάρβαρον ἢ Ἕλληνα --Ξ- τολοέΠον" τοαχοα 

ὃν δαγϑαγίαγιδ ΟΥ ΟὙὁὁ18. ΑΥ̓ΤΟ] ΤΟΙ ΔΓ ΚΒ ἐπαῦ {Π6 π86 οὗ Ἕλλην, 88 
δι ΤηΔΒΟΌ]]ηΠ6. δα]θοίνο, 15. ΟΡῪ τᾶγο. ΟἿ, 5. 8 1660. Ν. 4. εἰδόσιν, 

80. ὑμῖν. ἀπὸ δὲ οἵας κι τ. Χ. Τὴ Βαθ] θοῦ 15 ΠΟΘ ΠΟΙ ΠΟΘα ΠΡΟΠ 
ὙΠ Οἢ {π6 ογαΐου ᾿πίθηθ. ἴο ΘΗ]ΆΓΡΟ. ἐπιτηδεύσεως --- οἷυϊί απᾶ 

θαποαύίοτιαϊ, ἐγιϑ ϊἐιϊοΉ8. ἐπ᾽ αὐτὰ --- ἐπὶ τὴν ἀρχήν. ΟἿ, ὅσην ἔχο- 

μεν ἀρχήν, ὃ 2. Ηδ8ῸΚ 15 ἀου Ὁ] νυ θύμο μεθ᾽ οἵας πολιτείας ἴω 
ἴο 6 οοπδβίγποίθα τυ ἤλθομεν ΟΥ μεγάλα ἐγένετο (--Ξ-Ξ μεγάλη ἐγένετο 

ἀρχή. Ἃο6].. Τὴθ 5θη860 15 ποῦ τηϑίθυ 8} γ ΟΠϑηρθα ὈΥ οἰμον οοη- 

βύσπούϊοη, γοῦ 1 Ῥγϑίου {Π|6 Ἰαύου. τρόπων 18. ΤΟ ΘΙΠΡΗδύϊο Π8η 

{πουρ {Π6 οοΟἸ]οοδίϊοπ. μδϑα Ῥθθη ἐξ οἵων τρόπων. ταῦτα δηλώσας 
πρῶτον. ΑΒ ῬΟΡΡΟ ΤοηγΚβ, {Π6 ἰορὶοβ ἐπιτήδευσις, πολιτεία, 8π4 

τρόποι (ἴο ὙΠΟ ΟΣ 5 ταῦτα ΤΟ 618) 8.6 ποι Πον αἸβοιιββθα ἴῃ ΟΥΘΙ ΠΟΙ 
Βϑρδγδίοθιυ, Ὁ {Π6 πολιτεία 15 ὈΤΙΘΗ͂Υ τουοῃμοθα προη (. 87. ὃ 1), δᾶ 

ἴμθῃ {πὸ ἐπιτηδεύματα (87. ὃ 2), δηα 5οοη υγῖῦ ἢ ὈΟΐῃ {Π656 18. Ὀ]Θ παρα 

[86 τρόποι. εἶμι, 1 αηὐ φοΐη τες 1 ιοὐϊί ργοοθθᾶ, ΟΟ. ὃ 281. α; 5. 

ΦΟΤΙ. ΝΟΣ τῶνδε ΤΟΙΌΓ5. ἴο ὑπΠ6 ἄρα ὙΠΟΒΘ ΠΟΘ᾽] νγᾶὰθ {Π6Π 

ΒΟΪΘΙΠΪΖΘΩ͂, [Π ΟΥ̓Α΄ΟΙ ῬΓΟΌΔΌΪΥ Ῥοϊη 1 ηρ᾽ τν 101 Πἰθ. ΠΠΡῸΣ ἴο {Π|6 ρ]δος 

ὙΓΠ6ΓΘ {Π6ῚΓ ὍΟΠΘΒ ὑγογ6 ἀθροβιίθᾶ, ΟἿ, 5. 8 168. 1. λεχϑῆναι Π88 

αὐτὰ ἴον 15 Βι δ͵θοῦ. “ΤῊ ΘΟΠΒ γ ΠΟὕΟΠ. ΤΔΥῪ Ὀ6 ΤΘΡΓοβοηθα [Ο] ΓΔ ΌΪΥ 
Ὑ76}1 ὈΥ το ποσίηρ, ἐλίπλίης ἐπαΐξ οτ ἐλι6 ργοϑορέ οοοαϑίογν ἐλον «σοι ὃ 6 

8ροΐοτν κοἰξμοιέ ἐπαρργοργίαἑοη688.") Ῥτοῖ, ἩΔά]ον. 

ΤῊ ογᾶρν ἰβ: καὶ ξύμφορον εἶναι, τὸν πάντα δμιλον---ἐπακοῦσαι αὐτῶν. 

ΤῊΘ 50Π0]. βᾶγ8 {παῦ τὸν πάντα ὅμιλον δ Θοπϑίχιιοίθα [ῸΓ παντὶ τῷ 
ὁμίλῳ. ΟἿ, 59} 8 Καμη. ὃ 674. 

’ 

τὸν πάντα κι τ.λ. 
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ΟΗΑΡΤῚ ΒΒ ΧΧΧΎΥΤΙ, ᾽ 

ΤῊ σονθγηπηοπῦ οὗἩ ὑπὸ ΑἸΠΘΗΪΔΠΒ 15 ποῦ τηοαο] θα Αο Οἴ ΠΟΥ σΌγΟΥ ΠΙ Θηΐβ, θὰΐ 18. 186] 8 
ΤΟ 66], πα Ῥοοδι56 ΘβίΔὈ]15Π 64 ΤῸ ὅΠ6 θθηοῆΐ οὗἨ {Π6 γη888, 15 Ο8Π10ἃ ἀΘ,ΠΟΟΥ̓ΆΟΥ ; 811 ΘΗ ΪΟΥ͂ 
ΔΠΚῸ {Π6 ρῥχγοϊθοίϊομ οἵ 18. Ἰαννϑ, δηα ἴῃ 118 Δα τη ἸΠἰ δύ 10. 811 ΤΩ Υ 5Πδγ6, {Π6. φαβὶβοδέϊοι 

ΤῸ ΟΠοΘ θϑὶῃϑ' ῬΡΟΓΒΟΠΆΙ του ὶῦ δα ποῦ ΤᾺ (ὃ 1); ἴῃ Τρ γα ἴο {Π|6 Ὁ ΒΟΟ18] Πα Ὀἰΐ5, [ΠΟΥ ἀτὸ 

Κιπᾷ, δοπγέθοιιϑ, ποῦ ΘΘΠΒΕ Πρ ΟἿ ΘΓΒ ΤῸΓ αἰ νΟΥ ΘΙ (Υ οὐ ἐἀϑίθ, ΠΟΥ β᾽ γἱπρ ραὶῃ ὈΥ τηϑηϊοϑία- 
ἰΐοη8 οὐ αἰβρ᾽ θαβαγο (δ 2); γϑῦ ἴῃ 81} {π18 ἔγθθάοτηῃ ἔγοτη τοβϑίγαϊπί, [Π 616 1ἴβ [ῃ6 τιοϑὲ Ῥτσο- 

Τουηα τοραγα ΤῸΓ ΘΒ Δ ὉΠ} Ἰᾶννβ Δα Οἰιβίοιμηβ, ΘϑρΘοΙ ΔΕ Υ ΤῸΓ {Ππο86 ἀθβίσπϑα ἕο Ὀθημθῆΐ (9 

πη} υΓοα, Δ Πα ΤῸΓ ΒΟΙ 45 Ὀοίπρ' υ]Ἱο]αϊθα υγουἹᾶ Ὀγΐπρ' ἀἴβσταοθ οι ἐΠ6 ΟΒΌΠΑΟΥ (8 8). 

1. οὐ ζηλούσῃ, ποὲ Ἰηυϊέα τη. ΤῊΘ ΤΟ] ηρ; παράδειγμα (ὦ ραξέογη, 
ὦ ηιοαο[) βῆῃονγβ ὑμαὺ 1π6 στη θιϊηρ' πού θη ίη 15 Ἰποουυ θοῦ, 

ὄντες (80. ἡμεῖς). ΤΠΘ οοπβύγπούϊοῃ 18 ΟΔΥΓἸΘα ΟἹ. ἃ5 ὉΠπουρἢ οὐ ζηλοῦν- 

τες ἰηβίθδα οὗ οὐ ζηλούσῃ ἰδ ΡῬνοοραρα, τ ΒΙΟἢ θαυ θα παραδείγματι 

οὔση---μιμουμένῃ. τινί. ὅθ Ν, οἡ 1Π]. 40. ὃ δ. ὄνομα---κέκληται 

(ΞΞ ἐξ 8 παηιθᾶ). ὅθ Ν. οῃ 1. 122. ὃ 4. Οὗ Μύ. ὃ 420. 2. ὃ. διὰ αϑινς 
οἰκεῖν 065 ποῦ 5θθιη ἴο Δ π]ὺ οἵ δὴν Ἰη ορυ θύοι ὑυ Π}}]ν ἔθο ἔροτῃ οὉ- 

7θούϊοηβ. ΤῊ ὕνγο ὑυ]ο ἢ ἀΡΡΘδι τποϑύ Ρ]ιιβ1 Ὁ]6 ἅτ, 1, ὀοοατιϑ6 ἐλ φου- 

Θγυηιθγυΐ ἐ8 πού αὐἀηυϊγυ δέον οι 707 ἐδ δεποχὶέ 97 ἐλ6 οι διε οΥ ἐλ6 ἠιαην 

(οἰκεῖν --- οἰκεῖσϑαι) ; 2, δοοαιι86 ἐ}6 αὐἰρυϊγυϊδέγαἰίοη, 7) φουθ))υηλογυΐ ἐ8 ποὺ 

ὧν ἐλ6 ἢαπα8 Γ᾽ ἐλ ζδιο διιέ οΥ᾽ ἐδ βιῶθῳ. ὙΠΘ [Ὀστηθν οἵ {Π656. ᾿πΐθι- 

ῬΓούδιϊομβ, νυ ΐοὴ ΑὙ πο] δαορίβ αἰτου ϑίθρῃ. δια 81], βΒβθηιβ ἴο 4ο {πὸ 

Ἰραβὺ σίοϊθηοθ το {π6 ΡὨΤΑβθο]ορῪ ; Ὀπὺ {Π6 Ἰδαίου ΠΕΡΙ ΠΟὨΖΟ5 ἔν Ὀρθύζου 

τυ! 0Π6 ΤΟ]]Ονγὶηρ οοπἰθχῦ, δηα 15 δαορίθα ὈγῚ ῬΟρΡρΡρο 8δπὰ 66]. (1π ἰδ 

24 6α11.). ΤῊΘ ΤὈγΠλθῚ οὗ ὉΠ650. οὐἾ{16085 Βα 8: “ἡ πολιτεία οἰκεῖ ἐς ὀλί- 

γοὺυς ῬΙῸ ἡ πολιτεία οὕτως οἰκεῖ (οὕτω διοικεῖται) ὥστε ὀλίγους εἶναι τοὺς 

διοικοῦντας αὐτὴν ροδίύατῃ νἱἀοίαν.") ΤῊΪ5 1ῦ πιυβῦ 108 ΘΟΠ ΘΒΒΘα 15 Τί ΠΟ." 

ἃ νἱοϊθηῦ οχίγδούϊοη οὐ {πὸ βοῆβο οἵ [πὸ βῬαββᾶρο, βῃηα γοῦ 1 δ1ὴ ἱπο]πρᾷ 

ἰο δἄορύ 10, 88. Δ ΠΒΡΤ ΒΒ ηρ ΠῸ ΙΔ ἴ108] Ἰανν, ἈΠ ΔΉΒΥν ΟΡ Πρ 50 
Ὑ76}1 {πὸ ἀοιηδπαβ οὗ {Π6 οοπίοχί. μέτεστι---πᾶσι τὸ ἴσον, ἐφμαϊείῳ 

(οὗ Ἰατνβ 84 ρυῖν!]ορ 65) ὦ ϑλαγϑᾶ η ὃψ αἰ. Οἵ, Μύ. ὃ 825. Οὐδ. 1. δὲ 
ἴῃ μέτεστι δὲ ΤΟΒΡΟΠα8 (0 ὄνομα μέν, ποῦ Φη πο 1 }]γ Ῥαῦ Θοηπθο- 

{ἴνοὶν, ἰ. 6. 10 ᾿Ἰπίγοάποοβ ἔμοῖβ το 5ῃονν, ὕπᾶὺ δἰθοι 411 {ποῦ ὑγὰβ δἢ 
ΔΙΙΒΓΟΟΓΔΟΥ ΤΟΒΌΪ Πρ ΠΡΌμὰ ὉΠ6 συδᾶρ, ἴο ἡ Π10}} ΠΙΒ. Οὐ ΤΥ Ἰ5. τηϊρηῦ 

Ταῖδο δὴ ἱπαϊνι 8]. πρὸς τὰ ἴδια διάφορα, ἦγν γεϑρεού ἐο (-Ξ: ἴον 

{Π6 βου θιηθηῦ οὐ ργηέναίε αἰ γθγι668, 1. 6. βυϊϊβ Ὀθύνγοθῃ Ρῥυϊναίο 

τπαϊνι 815. ΤῊΪθ 16. 8ὴ δα]θοίγο οἴδιβθ Ὀθ]οησίηρ ἴο νόμους. 

κατὰ δὲ τὴν ἀξίωσιν, απ αὐοοογαϊης το {Πι6 ὁδἐϊηιαξέἑογν, ἴὰὰ ὙΥ Π 10} ἃ. οἰ ἴοι 

ἴθ. πο], Τῖ5. οἴδθβο [Ὸ]]Ονγ8. ἴθ οοπβυπούϊοη προτιμᾶται (8 (ὐδέϊγ- 

σιυδ) 66). οὐκ ἀπὸ μέρους, ποΐ γγοηιν ὦ οἴαϑ88, ἱ. 6. τπιοῦ Τρο τ ἢ ᾿υὶνὶ- 

Ἰοροᾶ Ὀοᾶν, νυ πούϊηρ ἰο τϑοοιητηθη {μη 0 οἵδοθ οχοορὺ ὑπδῦ 

ἐπ6υ Ῥοϊοηροᾶ ἰο [π0 ΒΊρΠοΥ οαβίο. ΤῊ 15 θυ ἀμ] Βαϊ ἴῃ Το ΡΘΠ06 

ἴο {ῃ0 Τιλορατ:πηοηΐδη5, διλοπρ ὙΠΟ μὰ {Π0 Πα γ8. οἵ βου θυ] ηΘηὗ Ὁ 619 

ἀν 
αὐυτοι 
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Τηδηδρθα ὈΥ͂ ἃ ῥυἱν]θσθα ἴθυυ. ἀπ᾽ ἀρετῆς 15 Δηϊ Ππούϊο οὗ ἀπὸ μέρους. 
“. Ῥεῖοθ ἴῃ 8 Ὀγϑὲ οὐἰυἱοῖβπι οα. {Π|5. ραβϑᾶρθ 'π ὕπ0 ΟΙα55. Νία8. 1Π|. Ὁ. 
211, {γδηβιαῦθϑ:: πού οτὺ ἐδ φγοιια 47 πιθ76 ἱηναὐοϊατπιαζίέμ διέ 97) (τ 618- 
{1ν6) ηι6γΐ. Βαῦ 1 5686 ΠῸ ροοῖ Τϑᾶβοῃ ἴο ἀδρατγῦ ἔρομ {Π6 808] ἃπᾶ 

ΟὈν]ΟΙΒ ᾿π ορΓ οἰδίϊοη. δὲ ἴῃ ἔχων δὲ 18 ΘΙΠρ]ΟΥΘα 45 ὕποὰρἢ οὐδ᾽ 

αὖ πένης μὲν ὧν Ππαᾷ ργϑοβααά. ------ ἔχων ΞξΞ δοίη αὖίο. ἀξιώματος 

ἀφανείᾳ, ὃν ἐλ οὐδοιιγλίψ 97) ἀϊ8 οοπιαὐζίοτυ οΥ γῬαγιᾷ. ὙΠῸ βύπαθηῦ “ν1}}} 
ΤΟΥ 566 ΠΟῪ ἀξίωμα οὈὐαϊη5. {Π|8 Βθη80. ἔγοιῃ 18. ΤΠΟΓΘ ΠΒΌΔΙ ΟΠΘ, 
γερεμζαξίοη, ποηο}., {πὸ οἴἴδοῦ Ὀθίηρ ρΡαῦ [ὉΓ [π6 οϑαβθ. 
80, τῶν κοινῶν. 

2. ἐλευθέρως, ζἰδογαἰίῃ. ἐς, ὕγν γοϑρθοῦ ἴο. πρὸς ἀλλήλους 
18 ΟΡΡοββᾷ ἴο πρὸς τὸ κοινόν, ἃ5 ὕΠ6 ΒΡΘΆΚΘΙ ΠΟῪ Ῥᾶ5568. το ΠῚ ἃ Θ0Π- 

βιαουαύϊοη οὗ {π6 1ἸθΘΥ Π ν ὅπη ἱπηραυ Δ Π1Πν υν ἢ νυ ΒΙῸ ἢ ὑΠ6. σονθιη- 

τηθηῦ 15 Δατηϊηἰβέου θα, ἴο {π6 πηγοϑύγαϊ πα πα ΘΠ ΟΡ α] Ἰη θυ. ΓΒ6 Οὗ 

{8 οἰὔζθηβ ἴῃ ὑπ6ὶν ρυϊναΐθ οαρϑοϊίυ. τῶν... «ἐπιτηδευμάτων, ΤῊ 

οὐ" ἀαἰίψ ὑπέογοοιιγ86. ΤῊΪ5 σθηϊίνθ ἀθρθη 8 οὴ ὑποψίαν. ἔχοντες 

Δ προστιϑέμενοι ΓΘ ΘΙΓΟΠΘΟΙΒΙΥ ὑγαπβίαίθα ὈΥ͂ 5010 885. Ὑ61}08. 

ῬΟρΡΡο ϑβυρροβδίβ [ῃ6 γϑρϑυϊϊιοη οἵ πολιτεύομεν ἴον ὑποψίαν, 8δηὰ 

ΑΥ ΠΟ], ΒοΙη6. δ ηδϊοροιβ γΓὉ ἃ5 διαιτώμεϑα. οὐδὲ 16. ἴο ὈΘ ἰαΚθη 

ὙΠ προστιϑέμενοι, ΔΠ4 ἀζημίους ὑδηθ]αίοα δοίϊνο!ν, πού ρειγυϊβμϊη, 

ἐηγηιοίίπ πὸ ἐπλιῦν (ΞΞΞ ΠΙΆ Γ.]655). 11416]}] ἃηα βοοίῦ σίνθ ὃἃ5. 15 

τηθδηΐϊῃρ ἤογο, πού αηχοιυιγιέϊη) ἐο ριιγυϊδἠηιεηί. τῇ ὄψει-π-προστι- 

ϑέμενοι, αἰϑρίαμψίηρ ἦπν οὐ" ἰοοἶδ, τοδαγ μη ὦ δοιπηίεηαποθ οΓ, Κυῦρ. 

Τοίοιβ τῇ ὄψει ἴο λυπηράς, αὐογοθ υἷϑι. αυῦ 1Ὁ 15 Ὀοίϊον ἴο (κΚθ 

λυπηρὰς ἴῃ δ ΦΌΒΟΙ ΓΘ Β6η806. Ἐθίδγθποθ 15. ἀπαοποίθαϊν μα ὕο {116 

ΔΌΒίΘΡΙγ, ΠΠΟΙ ΌΒΘΠΘ55, 8Π4 ΘΔ] ΟΒΥ οἵ {π6 ὥρανγύδμηϑβ, ἴῃ. οοηὐγαβὺ τ] ἢ 

ἀπ. ΟΠ ΘΘΡ ] 688, σοοα-παύαρθ, 8πα ΔΒ ΌΙΠΥ οὐ τὉπΠ6 ΑΥΠθηΐαηβ, ΤΠ8 

Ὑ71}1 δοοοσηῦ Ὁ" ὑπμ6 Δρραγθηῦ Ὡθυπρίηθθθ ἢ ὙΠ] 0 ἢ καὶ ἐς. ..- 

ὑποψίαν νγᾶϑ Ἰηἰγοάπορᾶ. Τὴ αὐἸ Ὁ οὐ ϑῦο Κη 514 6-{Πγυβίβ αὖ 6Π6 1: 
ὉΠΡΘΗπΘα ποῖρηθοΥβ σοῦ] 6 τϑϑ αν βοὴ ὈΥ {π6 Αὐποπίβηβ, δπΠ4 ἴῃ 

{Ππ6ὶν ργθβθηῦ Ποβῦ!]θ αὐ παθ το {Ππ6 1 Δοθα πο πμἰϑη8 τηπβύ μᾶνο 66 

ΒΙΡΉΪΥ σγαύθί] ἀπα ἱπβριυ Πρ. 
8. ἀνεπαχϑῶς. .. «προσομιλοῦντες, τι «0᾿116 τοὐέμοιιέ πιοϊοϑέαΐϊοη, 

(σόα {Π6 ΒοῦγοΘ Ἰπϑὺ τηθη ] 064) 106 ηὐηίθ τ ργζυωΐο ἐγιἐδγοοιγ86. 

τὰ ἴδια 1ῖΒ Ορροβϑᾷ ἴο τὰ δημόσια. διὰ δέος, ἐἠγοιφἦ, γ᾽δυθ θη 6 -εΞ 

ΟὐύΟΙΠΔΡῪ το δρθοῦ [Ὁ Ἰᾶνγ 8η4 δαςβουύγ. ἀεί, 7017 ἐλ ἐΐηιθ δοΐηᾳ. 

ἐν ἀρχῆ, ὅν οἤῆῖεο. μάλιστα αὐτῶν ὅσοι (80. τούτων) --Ξ οὖ δ 

ἐδ πιαασῖηιθ θαγι. Οἷ. Μύ. ὃ 409. 8, ἄγραφοι, «ἐγυιογἑέοη. ΤῊΘ 
ΞΟΠ0]. ΘΧΡΙ]ἰπβ (18 ὉΥ τὰ ἐθή. ΤΉΘ856. ἀβᾶρθθ 8ΠπΠα Οαβίοιηβ, ἴῃ ΘΥΘΡῪ 
τγ6}1-τϑρτ]αΐθα ΘοΟΙητ  π ΪΌΥ, ΔΓΘ ΒΟΔΓΟΘΙΥ 1058 Ρούθηῦ ἔπ8η [Π6 [ὈΓΙηΔ] 
βηϑούμηθηΐβ. οἵ ρουθγῃηηθηῦ. αἰσχύνην... - «φέρουσι, ὀγίπῳ αοἰηοιον 

ἰοαρϑα, αἀἴβογασθ ὌΡΟΣ ἐμοβθ νγμὸ υἱοϊαΐθ {ἄρὰ, ἩρΓΘ 1165 [μ9 βθογοῦ οὔ 

[89 Ρουγοῦ οὗἩ ουβίομῃ 8Π4 πι5860, 

κεκώλυται, 
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ΟΡ ΧΙ 

ΤῊΘ Αἰ μθηΐδη8 τϑογθδῖθ ἴΠ6 ΡΌ]1Ο παπᾶ ὈΥ͂ σΆΤΏ68 8Π4 8Βοοίϑὶ ϑπίοσίαὶ πιπιθηἐβ (8 1), δπᾶ ἰηΐο 

{μοὶγ οἱἵγ βου 411} [16 Ἰυχαγίθβ 8πηα ἀθ]Ἰοβοῖο8 οὐὗἩ οἴμϑὺ σϑϑῖοῃβ (8 2). 

1. καὶ μήν, απ 7ιμ" 6) ι0}6. πόνων ἀρροηαθ οὴ ἀναπαύλας, 
γεογθωξϊοη5, γ6ἴλε 7. τῇ γνώμῃ ἰβΒ ἴο Ὀ6 ἰδκθῃ 88 8 ἀδῦ. οοτητηοαϊ, 

ον ἐλ πυϊπα (τῇ ψυχῇ, 707. ἐλ6 8ρύγ118. ὅ6}0].). 
ἐΠι6 ψϑαν" αγοιγια, ἐπροιιῆ, ἐλ6 «ολοῖθ ψφα!.. νομίζοντες. ϑὅ66 Ν. οἢ 

1 χη. δ. καϑ' ἡμέραν ἡ τέρψις ἴὉ ἡ καϑ᾽ ἡμέραν τέρψις. Ῥτοΐ, 

ἩΘΟΙΘΥ τ76}1 τϑιηδκβ, Ππουγου ον, ὑΠπαῦ “καθ᾽ ἡμέραν βίαπαϊηρ᾽ 88 ᾿ἴῦ 068 
ἴῃ {π6 ἰοχύ, 18 ποῦ ἃ τη0Γ6 δα]πηοῦ οὗ 1Πη9 ποῦπ, Ὀὰὺ αα8]1ῆθ8. {1Π|6 Β6π- 

ἴθποθ, το}.67} 607) ἄαψ ὧψ ἀαν ἐλ δη)οψηινοηνὗ αἰ) ἴυ68 αἰοαψ υδαραΐϊοη." 

ῶ. ἐπεισέρχεται, “476 ἐηιρογἐοα.,) ΒΙοοην, ἐκ πάσης γῆς. ΤῈΘ 
ΠΥΡΘΙΡΟΙΘ σϑϑαϊβ ΤΓΌΤὴ ἃ ὙΘΥῪ ΘΟΙΏΙΠΟΙ π58 Οὗ ὕΠ6 ΟΓαΒ αἰΐ, δυ67, ἴπ. 

[Π6. 56η86 οὗ ηιώηῃ. ΤῊ βαθήθοῦ οὗ ξυμβαίνει 18 τὰ ἀγαϑά. 

αὐτοῦ, 167}6 (ἴῃ ΑΌΠΘΠ5), 88. 18. Οἰθαυ]ν βῆ ὈΥ̓͂ (Π8 Δ ΓΠ 6515 τὰ... 
ἀνϑρώπων. ἣν ΤΟ]]ονγ8 0ῃ6 οοπιραγϑίϊνο οἰκειοτέρᾳ. Τῃ τϑϑρθοῦ ἴο 

{πΠ6 δρυηᾶδηοθ 8η4 σνϑγϊθίυ οὗ ΤΟγοῖρη οομητηοαϊ 5 ο Ὀ6 Τοππα δὖ 

Αἴ 6Π5, οἵ, ΒορΟΚἢ ΒΒ ῬὰΡ. οοη. ΑΤΠ. ΡΡ. 406-48. 

διετησίοις, οἰΐ 

ΟΗΑΡΤΕΝ ΧΧΧΙΧ, 

Τὴ ὑγαῦ [6 ΑἸ ΠΘηἶδη8 αἰ ΠΤ ἔγοτη ἐμοῖσ Θμ μἾ65, ἰπ ἰῃ8ὲ ἔποΥ ΤΟΙῪ 1655 ΟἹ ΒΘΟΓΘΟΥ͂ ὉΠ βἰγαῦς- 

ἈΘΘΠῚ 0 ΒΘΟΌΓΘ Ὑ]ΟΓΟΥΥ {Π8ᾺΠ ΟἿ ΘΟΌΓΑΘΘ ἴῃ δοίϊομ, 8ηα ΔΙΠΟ ΘῺ ὑπο ῖγ γοατη 816 ποῖ ἰσϑὶη- 

δα ἴῃ πο βόυύϑσο αἰβοὶ ρ᾿ἶπθ οὗ βραγίδη δαποβίίοῃ, γοῦ (Πν ἅτ ποῦ 1685 ἰη τρία ἴῃ ἐἰπηο οὗ 

ἄδηροτ (8 1); ἃ ὑσοοῦ οὗ {18 18 ββϑὴ ἴῃ {πὸ ἱπν αβίοη οὗ Αἰοα ὈΥ {π6 απ ἱ ρα ΤΌΓΟΩ8 οὗ [Π6 

ΘΠΘΙΠΙΥ͂, ὙὙΥΠΟΤΘΩΒ. [η6 ΑἸ ΘΏΪΔΠ8 Β᾽ΠΡῚΥ ὉΠ Δ]0Π 6, Π5ῈΔΠΥ ΘΟΠαΙΘΓ τ ἢ ΠΕ 116 αἰ Πα] ν 

[ΠΏ 086 ΟΥ̓́Θ ὙΠῸ δτὸ Πρ. Πρ’ ἴῸΓ ὉΠ ἷτ Οὐν 501} (8. 2) ; δ πὸ {πιὸ αν [Π6 πηϊ θα ΌΓΟΘΒ οὗ 

16 ΑἸΒΠοΠἴδηβ ὈΘΘὴ. ΔΙΤΑν θα ασαϊηβ {Π6 ὁποῖην, δ ηἃ γοῦ [Π6 ἀοῖδαϊ οὗ ἃ ἀθίδοηπιθηξ 18 

βἴνϑῃ ουΐ 88 ἃ ἀοἴδαϊ οὐ [Π6 γΒο]θ, δηᾷᾶ 17 οὰ [0:6 ΘΟΠΊΓΕΓΥ ΠΟΥ βυδβίδί ἢ ἃ ΤΟΥΘΓβο, 6. 88- 
Βογίίοη ἰβ τηϑᾶθ ὑμπδῦ ἰῦ τγὰβ οδϊβοίοα ὈΥ [η6 σοιηθὶηθᾶ 19ΌΓΟΘΒ. οὗ {86 Αἰ ΐδηΒ (8 8); ἴἢ 

ὙΠ τα πο}} τοὶ αχαίίοη ἔγομ ογΘ Δ Πα ΟἿ], απ ὈΥ παίαγΑ] τίμοῦ [ἤδη δοσαίϊγοα οοῦγασο, ἴῃ 0 

ΑΘ ΔΠΒ ῬΓΟΙΉΡΕΥ τηθϑὲ ἀδη σοῦ, {ΠῸῪ ἢδγο ἰη {18 δὴ ουϊᾶθηΐϊ Βα ρουϊου! ἐν, δῖποθ ΤΠΘΥ ἈΤΘ 

ποῦ στϑηδογθᾶ σἹΟΌΤΩΥ ΟΥ ἀρβροπᾶρηῦ ὈῪ {6 δηξ οὶ ραύϊοη οὗ οδ]ϑυλ  εἶ68, δ νη Θὴ ὙΠ 6Υ 

ΘΟΙΏ6, τηδϑῦ ἔμ 6 1 ὙΥ1{}} ἃ ΘΟΌΓΑΘΘ ποῦ ἱππείου ἐὸ ἐμαὶ οὗἉἨἁ ἔῃοβθ, Ὑγ}10 ἃ. ὑσθασίηρ {Π61}- 

ΒοΙγ 8 οαὖ νυνἱ τ ἰοἱ] (8 4). 

1. τοῖσδε, ἡη, ἐἤι686 γοϑροοίθ. ΤῊΪΐ5 ἀαύῖνο ἀθηοίοϑ ὑπαὺ ὑυΠθυοΐη {Π|9 

αἸΒΌγΘΠοΘ. οοπϑβία, απ ἰβ υϑηϊοῦ Ὀγ Κύμη, (9618. οαϊῦ, ὃ 909. 1) 88 
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{86 ᾿πβύγατηθηΐαὶ ἀδίϊνϑ. κοινὴν ἴο 81] ῬΘΙΒΟΠ8. 
πιθῦο7 αὐ ἀαπῷ {ΐηιο. ξενηλασίαις ἀπείργομεν κ. τ. λ. ατοΐθ. 5808 

(Πϊδβι. ἄτσθθοθ, ΤΥ]. ῥ. 94) ὑπαύ ““ϑραγία βθϑιὴβ ἴο ἢδᾶυθ ἔου πιθα 8η οχ- 

οθρίϊοη ἴο η6 τϑιηϑί Π]ηρ' βίαίθβ, ἰῃ Κϑορίηρ ΠΟΙ [δϑύϊγ8]5 01 ΠΘγβο] ἢ 

ΔΊΟηΘ6, δη4 π᾿ ΘΙ ΘΌΠΘΙΓΆΙ Γαάθηθϑθ ἰουγαγ 8 ΟὔΠ6Γ ΟΥ̓ θθκβ, τυ ΒΟ ἢ ὙΥ 85 

ποῦ τηϑίο ]8}}Υ βοΐίθπθα θυθη δὖ ἐπ ἸΚαυποῖδ, ἃπα Ἡγδκίπίῃΐα, οὐ ασιη- 

ΠΟρΡΘΘαϊ8." μαθήματος. ὃ. ὃ 197. 2. ὃ---κρυφϑὲν ἀΘρομ 8. ὁα 

ἰδών, πα ἂν 15 ἴο ὈΘ6 τϑίθυσθα ἴο ὠφεληϑείη. ΟΥ, ΜῈ. 8 628, 2. τῷ 

«««-«εὐψύχῳ. ΤῊΘ ροηϊνο ἤΘΡΘ. 8 Κο8 ἀπό, Ὀθοδῖιβθ {πΠ6 ἀπδ} }γ οἵ 
ΘΟΌΓΑΡΘ 18 ΘΟΠΒΙ ἀΘΓΘΩ 88 Ργοοθϑαϊηρ' ἔΓοπ [Π 9 ὁη6 ἴῃ ὙΒΟΙῺ ἰὖ 15 Του Π4. 

ΟΥ Μύ. ὃ 816. «. Οὗϑ. οἱ μὲν ΤοίοΓ5. ἴο {9 Τιϑοραεθιηοπίδη8 ἃ Πα 15 

ΟΡΡΟΒϑα ἴο ἡμεῖς δέ. εὐθὺς νέοι ὄντες, αϑ 8007) αϑ ἐΐεψ αὐ ψοιιέΐ, 

Ξε ἔῃ, ἐλεῖγ" δαγἰοϑέ ψοιίλ. ἀνειμένως διαιτώμενοι, ποζιοϊἐ δέαγια τη 

ἐπαΐ τοῦὸ ἴΐυ6 «τοἱϊμοιέ γεδίγαϊΐηί. 866 Ν, οἡ 1. 6. ὃ 8. ἰσοπαλεῖς, 
ὀφιαῖ ἴο ἀδληροῦβ Υ ΒΙΟἢ {Π6 ΤΔοΘ ΟΠ ΔΠ5 8.6 ΤΟΔΩ͂Υ 0 ΘΠΟΟΠΠΐΘΓ. 

2. τεκμήριον δέ. ὅ66 Ν,, οη 11. 1. ὃ 4. γὰρ ἰηίτοάπορα [Π6 
Ῥγοοῦ οἵ ψῆδὺ υγβ αββουϊθα ἴῃ οὐδὲν ἧσσον (ΞΞ μᾶλλον. Κτίρ.) χωροῦ- 

καϑ᾽᾿ ἑκάστους, 81γαίψ, 1. 6. Υ 5]Πρ16. βύδίθβ οἵ {η6 4}11- 

8Π06, 5Β'ΠπΠ06. Λακεδαιμόνιοι 18 ΠΘΓΘ Ραΐύ 85 {Π6 Ἰοδαϊηρ' βίαϊθ ἴο1 [Π6 ΠΟ] 
ῬΘΙΟΡΟΙ Ποβίδη οοηθυϑου. αὐτοί, 106 αἰοπθ (ὃ. ὃ 100. 8) ὈΥ οὔτ- 

Β6Ϊν 68. οὐ χαλεπῶς Ππ8]1ῆ68 κρατοῦμεν. μαχόμενοι, αἰξλμοιιρῆ, 

τὉ06 βλέ. ὅθο Ν. οἡ 1. 7. 81. τὰ πλείω, 707 ἐδ ηιοϑδέ ραγί. 
8. ἐν τῇ γῆ 18 ΟΡΡοΒΘα ἴο τοῦ ναυτικοῦ. τὴν---ἐπίπεμψιν ἀ6- 

ῬΘΠα5 οἡ διά. ἐπὶ πολλά, τρογν πιαην (ΘΠ ΓΡ 568). ΤῊΘ σϑηθγ 8] 

Ἰᾶθα 15 Ὁπαὺ {π6 ΑΥΠΘηἰδη5 οου]α ἔῸΓΠὰ πὸ πηΐοη οἵ {Ποῦ ΌΓΟΘ5 Π|Κ {Π6 

ΤιΔοΘ απο μΐ8η5, Ὀθοϑ86. ΒΟΙῚΘ. Ὑγ6 Γ6 ἀοθίδοῃθα ἰο τηδη {116 πᾶνυ, δ πᾶ 

πη Ἰᾶπα [ὈΓΟΘ5. ὙγΘΓΘ ΠΘΟΘΒΒΑΤΙΥ αἰν]αθα ἴπ {Π6 νϑυϊουβ Θχρϑα! Π0}8 

τ οἢ σοῦ 6 ἀπαθγίακθϑῃ. μορίῳ τινὶ οὗ {π6 Αἰδποπίδη ἔοσοθβ. ΟΥ 
τινὰς ἡμῶν ἴῃ {Π6 ποχῦ ΟἸΔ856. ἀπεῶσϑαι 5 ἴο Ὀ6 ἰδκοη δον υ, 
{86 οοῃδβίγιοίίομ. Ὡρρθδαυῖηρ ἴο ἀθιηδηα [Π9 58116 βι ]θοῦ ἴον ἀπεῶσϑθαι 

Δη4 ἡσσῆσϑαι. 

4, καίτοι εἰ ῥᾳθυμίᾳ κι τι λ. ΤῈ Βαθ]οθοῦ 18. ΤΘβατηθα ἔῸΠ) {89 
οἷοβθ οὗ δ 1, [ῃ6 ὕννο [Ὁ]]ουυϊηρ βοηίθηοθϑ Ὀοϊηρ Ῥαγθη Πρίϊο. μὴ 
μετὰ... «ἀνδρείας, “ τοὐέϊ, ὦ ὁοιασθ αν βίης 7 γοην αἰβροδίξίοτ, απ ποῦ 

“7γοην Ἰαιῖο8 απα ἐπϑεέϊξιμξίοηϑ.") Ατηο]ά. περιγίγνεται ἡμῖν, ἐλ676 αο- 
7168 ἰο τἰ8 (560. Ν, οη 1. 44. ὃ 8). ΤΠΘ βυθ]θοῦ 15 μὴ προκάμνειν. 

μέλλουσιν ( 7υυἔιιγθ, ὄπ ῬγΥὴΒρ602) ἀλγεινοῖς 15 {π6 ἀδίϊγο οἵ πηθ8Π5 δηᾶ 

ῬϑιοηρΒ ἴο προκάμνειν. ἐς αὐτά, 80. ἀλγεινά. ἐλθοῦσι Υοΐδ5 [0 

ἡμῖν, Δηἃ ἀτολμοτέρους ΘΟΠΙΌΤΙΩΒ ἴῃ οᾶ860. ἴ0 {ΠπΠ6 οἸηϊ θα Βα ͵ θο; οὗ 

φαίνεσϑαι. τῶν ἀεὶ μοχϑούντων Τοίθ18 ἴο {Π6 ΤιϑοΘα: ΘΙ ΟὨΪ8Ώ8. 

4». “ 
ουκ εστιν οτε, 
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ΘΈΓΑΡ Ε  ΧῚΣ 

ΤΠ ΑἸ θυ ΐδη5. σοτη θη. ΟἸοραποα ὙΥἢ {τπρα]γ, σα] εν αἴο Ρ ΗΠ] ΟΒΟΡΙΥ ἢ ποι οἴ μλΐπδον, 

ΒΡΡΙΥ τ δ! ἢ ἴο ΡΌΓΡΟΒΘΒ5 οὗ ὉΠΠ1Ὸ τϑίμον ἔπϑη οὗἉ οβϑίθηίαίίοη, απ θβίθοιη ΡΟΥΘΥΥ πὸ αἴ5- 

δτβορ, ργουϊ θᾶ ἐπδὺ ΟΠ Τ 8 ἅγ6 τηδᾶθ ἴο δυοϊα 10 (8 1); {Π6 58 Π16 ῬΟΥΒΟΠΒ αἰ Πα ἴο ρεϊγαίθ 

Δηα ΡΌΡ]1Ο ΑΠἈ1Γ8, Δ Πα ΡΟ [104] Κπουν θᾶ 18 Τοπ πα ἐπὶ μο86 θηβασοᾶ ἴῃ [Π6 Πα Ὀ]οϑὲ Ραγ- 
5615 Οὗ Π16, ἃ ἔγθθ δηα [Ὁ]] αἰβουββίοη οἵ τη θαϑαγο5 Ὀθὶπρ' ἴῃ ΠΟ υνῖβο ρσϑ) πα ϊοῖα! ἴο {Π οἷτ ΒΟ 688 
(8. 2); οοῦγαρο ἴθ {π6 ΑἸΠ ΘΠ Δη5 ΓΘ. (8 ἵγοπι 8. οδπ ]ου15 ργαάθποθ δη ΤΟΥ δι σ ἢ, ν ΠΘΤΟΒ8 

ΟἾΠΘΥΒ 8.6 τη8468 ὈοΪα ὈΥ ᾿σπόγάποο, γγΠ0 ΠΡΟῚ τοβθοίϊοη Ὀθοοτηθ οουγαγβ (8 3): {πὸ Α1{|16- 

ΠΪΔΠ5 ΤΆ ΚΘ ἔτη 8. ὈῪ ΘΟ ουτῖηρ; ποὺ ὈῪ τϑοθί νης ῬΘποῆ(β (8 4): δπᾷ {ποὶγ Ὀθηθῆσοποθ 

18 ποῦ {Π6 τϑϑα]ῦ οἵ β6᾽ ἤβιιη685 θαῦ οὐ ἔσο ΠΡ υδ ν (ὃ ὅ). 

1. ἔν τε τούτους, ἷ. 6. πῃ {πὸ τΤοβρϑοίβ 1πδβῦ τηθηςοπθᾶ. 80 ἔτι ἐν 

ἄλλοις, ὅγυ οὐδιθ)" γοδροοίβ αἶϑο, τϑῖϑθυβ ἴο ἐπίπρϑ ἀροαῦ ἐο Ὀ6 τιϑη οηθᾷ. 

φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας. Τῦ ἢ85. ὈΒΆΘΙΥ ὈΘΘη {Π|6 ᾿ἱπΠηρΡ  Θββίοῃ 
οἵ Ἱἱρῃουδηῦ ρϑύβοηβ, [Πδὺ πηθηΐδ] οα]υἱναίϊοη 15. αὐὐοη θα υγ [ἢ ἃ ΘοΥΓο8- 
Ῥοπαϊηρ οἴ μδου οὗἨ ὈΟάΥ. ----- πλούτῳ... .χρώμεϑδα. ΤῊ στο οχ- 

Ῥοβιθϊοη Βθθιὴβ ο Ὀ6 ὑπᾶὖὺ οὗἩἨἁ ἀΟΘΙ]ΘΙ αἴζον ὑπ 6 50110].. τῷ πλούτῳ χρώ- 

μεθα [ἐν τῷ] καιρῷ ἔργου, καὶ οὐ κόμπῳ λόγου, αὐυϊέϊέβφιιε ἐαπῳυνηη 

γογιίην σογοπααγιην ορρογ γυϊέωξθ ρούζιβ εἰὐϑηγα", φιίαην ἑατιῳ τίη, Ὁ6}- 

δογιην }αοίαξίοηθ. 8.0 Ηδδοκ ἃπᾷ Ῥορρο. τὸ πένεσϑαι ἴ5 ἴη6 οὉ- 

θοῦ οἵ ὁμολογεῖν, Δηα οὐχ ὈΘΙΟΠΡΒ ἴο αἰσχρόν. αἴσχιον --- μᾶλλον 

αἰσχρόν. ὅ0 ΑΥ̓ΠΟ]ᾶ : ἐλαΐ γαΐἼ6} ἐ8 ἀϊδργασεζμῖ, Οἷ, ῬοΡΡοΒ Ῥγοῖθρ. 
1. Ρ. 1171. ΑἍἜὄ τποβῦ Οἰζοι δ ηα ΥἹΘΏ]Υ ἀρβουνοᾷ ἰδαηῦ 'ἰβ ΒΘ’ 6. αὐογθα 
δραϊηϑῦ {πὸ ΤιΔορα πο πίδη8, υνἢ ὙΠΟ μὰ ῬΘΙΒΟΠΔΙ ᾿ΔΌΟΙ Θνθη ἴο 5 πὴ 

υγϑηΐ, ὑγα8 ἀΘϑιηθα αἰβρυδορία]. 

Ὡ, ἕνι ἴον: ἔνεστι. τοῖς αὐτοῖς---καὶ ἑτέροις. ἘΘίργΘΠοΟ 18 δᾶ 

ἴῃ {π6 ἢνβῦ οἵ {πθ8θ Θχρυ ββίοηβ. [0 ῬΟΥΒΟΠΒ, ὙΠῸ ὙὙΘΓΘ. 80 βἰ δία ἴῃ 

118 88 ἢ Ῥὸ 8016 ἰο ἴᾳΚθ ρᾶῦῦ ἴῃ {Π6 δατηϊηἰϑύγαιϊοη οὗ ῬαὈ]Ϊο αἰαὶνΒ : 

ἴπ {Π|0 Ἰαΐίοτν, 0 ῬΘΙΒΟῚ5 ὙΠΟ56. ΠΠνἱηρ ὑγὰ8. Οὐ δ ΠΘἃ ὈΥ τηλπῈ8] ἸΔΌΟΥ, 

8: Ὑγ]0 816 581 το ἴαγθ Κπον]οᾶρο οὗ Ῥο] 108] ἀἢ τ, ΔΙΌ οτρ ἢ ποῦ 

4Ὀ]ο ἴο ρῖνϑ {Π|6 1" ῬΘΙΒΟΠΆ] αὐλθηθοη ἕο ἔπθηλ. [ἢ {Π0 ὁπ8. οὔβθ ρα] ο 
ἀυτ168 αἸἃ ποῦ ἰηᾶον ἔροτα δὴ αὐϊθηύοι το ΠΤ Ὁ] οδ68. ϑηα θιμ ρου - 

τηθηΐϑ ; ἴῃ {π6 οδιθι,, {πὸ 10118. ἃηα ἸΔθοΥΒ οὗ 16 ἀ1ἃ ποῦ ργυθοϊαθ ἔρῸ πὰ 

8. Ἰῃ 6] ροηὺ ΟΡΙ πίοπ οὐ ῬαΌ]1Ο. τηθαβϑαῦθθ, [Ιἢ {Π||5 80 15 Β66η ἃ γγ6}}- 

αἰνροίθα Ὁπνπϑὺ αὖ {Π0 ορροβίίθ ομαυδούου οὐ {Π6 Τιδοραςοιηομπίδη ᾿πβιϊξ- 

ΤΙΟΏΒ, ---- πρὸς ἔργα τετραμμένοις, ἰσῆο αὖ Θηρασεοί, ὁπ Ἰαῦον, ἱ. 6. 
ΔΡΥΤΟΟ αν ἰδίβ, τηθομϑηΐοθ, ὑγαἄοβιηθη, οἷο. τὸν... «μετέχοντα, 16 

τ0λο α΄ο68 τοί 8ἤα»»6 γι ἐι686. ἐ]ιέγρϑ, '. 6. ἴῃ ΡΟ] 1.8. μηδέν, ὅπ: γιὸ γοϑρθοί, 

ἱ. 6. ποῖ [πον ἴῃ αὐδθηοη ἴο οὐ πον ]οᾶρο οἵ ρα Ρ]ο δ αἰΓΒ. θύυκθξες 

ἀχρεῖον, ““ποΐ 80 πιο, αὐν ἐπι ἐθ) θα 16) ἔγν γιοὐ]υΐγιρ, αϑ οπι6 φορὰ 7Ὸ7 



Οπὰρ. Χ1,] ΚΟΤΕΒ. 485 

ποίμίησ.᾽" ΒΙοοτηΐ. ἐνπυμούμεδα ἰβΒ ποῦ 80 ΒΓΟΠΡ' 8 ΘΧΡΓΟΘΕΒΙΟΙ 8.8 
κρίνομεν, ἈΠ ἬΘΠΟΘ Ὑ76 ΠΊΒΥ ΓΟΠ6ΟΙ, 97" αὐ ἰφαβέ γϑυοῖνο τἱσίνεδμ ἐλι6 πιεα- 

8.768. Ῥγοροϑβοίί (ὈΥ οἴθ18). ΑὙ πο] β5θ6πὶ5 ἴο Βᾶνϑ δἰῦ [ῃ6 {πτπὸ Τηθ8ῃ- 

ἴπρ' ἴῃ ΠΙΒ ῬΔΓΆΡΉΓΆΒΘ: “1 νσο, [Π6 ΡΘΟΡ]6 δὖ Ἰᾶῦσϑ, οαπποῦ οὔ σὶ παΐθ ΟΣ 

αἰγθοῦ ΡῈ] τη ΘαΒΌΓΘ8, γγ78. οδΠ, αὖ ᾿ϑαβῦ ἱπᾶσϑ οὐ {πο ῖγ τηθυϊῦ οὐ ἀ6- 

τηθυῦ." ἄλλα μὴ προδιδαχϑῆναι. ΞΌΡΡΙΥ βλάβην ἡγούμενοι ἵἔτομα 

[86 ΡγΓθοθαϊηρ οἰδιιβθ. ἢ. ς «ἐλθεῖν τξΞ ἢ ἔργῳ ἐλϑεῖν ἐπὶ ἃ δεῖ ἔργῳ 

ἐλθεῖν. ΤἼΪΒ 868 οὗ ἔργῳ ἴῃ [Π6 56η86 οὗ ὧν ἐγεέδ, ἔτι ὑοῦ ἀοθα, 18 ΘΟ π.- 

τπθ πη 6": 1“ 99:8. 8: 70.8.2... 190. 8 δ. 128..8.8 :. Π8: Ὁ. Δι Πρ ὅς 

8. διαφερόντως. .. «ἔχομεν, 707 106 6 81ι967"107᾽" (ο οΟὗΠ615) ἦγ) ἐλ18 

γεϑρεοί αἶϑο. οἱ αὐτοί, τ0Ὁ6 ἐδΐ6 8αηλθ }678ΟΉ8. ὃ τοῖς ἄλλοις. 

ΤῊ ΟΠἿΥ ΙΗ ΟΟ]ΟΥ ἴπ ὑΠ158 ρΡαββαρθ τ65}]05. ἔγοπι {Π6 στϑιητηϑίϊοα! π56 
οὗ ὅ, γΒΐ ἢ τϑίουβ ἰο τολμᾶν ἃπα ἐκλογίζεσϑαι ἷ. 6. {π6 φαδ!ν οὐ ἀαν- 

ἴηρ ΘΟΙΩΙΠΘα Ὑγ 11} Γοἤθούίοπ. ὅϑοπηθ τοσαγᾷ 10 458 π6 ϑαθ]θοῦ οὗ ἔχει 

ὧδε ππαοτβίοοί, τολίολ, ἔην γ 47 γ 6706 ἐο οὐ 678 ἐδ ἐΐι8; ΟἸΘΙ5 τη8Κ6 ὃ ΞΞ- 

ὅπου, τολέγ6α8. ΟἿ, Ο. ὃ 488. γ. Ταηθ δι, ἰπ ἃ ὈΓΙΘΕ οὐ οἴη οη {ἢ 18 

Ῥᾶββασθ (Ο]885. λ[π8. Ὑ. ρρ. 410 478), τοίουβ ὃ ἴο {μ6 ργθοβαΐηρ τύδε, 

84 ἀουἾνο5 15 σοῦ Ὁ ἔγοιη διαφερόντως---τόδε ἔχομεν {Π88 : ὃ τοῖς ἄλλοις 
(ἔχει διαφερόντως), (τούτοις) ἀμαϑία μὲν ϑράσος, λογισμὸς δὲ ὄκνον 

φέρει, τοὐνίολ, κοὐ, οὐλιογ8 [185 αἰ υθης ἢ τυ τ {ΠΘ1η] ἐσηογαηοθ ργοαιι668 

οοηγίάογιοο, γεγεοξίοη, ἠοδὶζαζίοη. Ἣφ 4150 βιισσϑϑίβ Ἑῃπούμου βο]αὐΐοῃ, 

ΥἱΖ. ἴο ΒΌΡΡΙΥ ἐστὶ Ὀθίοτο ὅ, 1. 6. ἔστιν ὃ τοῖς ἄλλοις ἀμαϑία κ. τ. λ., 

ἐλι6}}6 18 {})18 ἐπι οὐ 675, ἱσποῦαποο, οὐο. Ῥυοῦ, ΟΥ̓ΌΒΌΥ ὁποθ ἐμγον οαὖῦ ἰο 

τη6 1Π6 ἰᾶθ8, {Πδὺ ὃ τη 6 {Π6 βιθ)]θοῦ οὗ ἐστὶ ἀπαογβίοοα, οἵ τ ΒΙΟΗ 

ἀμαϑία.... «φέρει 15 6 ρῥτγοαϊοαΐα, τολίολ, τοὐέδ, γε γϑγθηοο ἐο οὐἤ6γ78 18 αϑ8 
υ7οϊίοιοδ, νἷζ. ΤΊ5. 18. Βα θβίϑη 1} 0 0Π6 58 Π|0 88 ἰὸ ΒΈΡΡΙΥ ἔχει ὧδε 
(δ66 ΒΕρΡΓ8), δηα ἰξ Δ ηγ {πἰηρ 1 ἴο θ6 Βιρρ]164 15. ἀπαοαθύρα!γ {π6 θοβὲ 

Βο] ξῖοπ. Με ἶδ9 ἀπ ῬΟΡΡΟ οοπβίου {116 το] αίϊγθ 88 τθροαίοᾶ δηᾶ 
ΘΧΡΙ δἰ πᾶ ἴῃ λογισμός, {Π6 τορουϊεοη. σθϑα ἶπρ ἔγοστα {π6 ϑη Πρ ίϊοα] 
πα Ἰμ θυτ Ρ Ϊηρ; οἰδθβθ ἀμαϑία μὲν ϑράσος, [1Π|8 560η88 Ὀοΐπρ' ἃ8 ἐΠοιρἢ 
ἴῦ μΒαὰ Ῥθθῃ τυυϊίθῃ ὃ τοῖς ἄλλοις, ἀμαϑίας ὡράσος φερούσης, ὄκνον» 
φέρει. Ἰῃ (ῃδὺ ο486. {πΠ6 ἀαίϊνο ὑγομ]α τϑίθυ ΟΠ]Υ ἴο ἐκλογίζεσϑαι. ------ 
τὴν Ψυχὴν Ἰἰμη1ἐ5 κράτιστοι, ἃ8. 8 ϑοοιϑαύίνο Βυμθοοο ΐοα]. διὰ 
ταῦτα, ἷ. 6. ὈΥ {Π6 ἴθατ' οἵ ἀϑηῆρογ οἱ" [Π6 Ἰογ8 οἵ ρ]θβιιγ. 

4. ἀρετήν, ζἰδοναἰλέψ, γϑα(ἔγ688 ἴο 8670 οὐ 675. ----πάσχοντες εὖ, ὃν 
γεσοϊοϊηᾳ 7αυοῦβ. ὅ86 Ν. οη 1. 9. ὃ 1. βεβαιότερος, 81|7}67' (164). 

ὦστε.... σώζειν, ὄπ, ΟΥ̓Δ᾽ ἰο ἄδθρ φοοᾶ (ἸζΘΥΆ]]γ, ἐο ζδορ αἴζοθ) 
ἐλ οὐϊγαξίογ ὃψ ἰδ ἀἴπαηο88 ἐο ἐλ6 μογβοη, δοηεηέοα, '. 6. Ὺ βιθοθβ- 
βῖνγϑ δοῖβ οἵ Κἰηάπθβθθ ἴο υϑ Πρ ἢΐβ ἔθη 4016 [0 ΤΘΡαν ὑπ6 ἄθθὺ οἵ 

διαῦϊθπ46 μουθαῖθοσ. ΑΥὔθυ τη ποἢ Θχδιηϊηδίϊοη 1 μαγθ δἀορίρα {15 85 

{6 Ὀδθβὺ ἰπίθυργοίαξίοη, ὑπουρἢ ΟΥΠΘΓ5. ΤηΔῪ ΡΓΘΙῸΡ ἕο ἐγϑηβὶδίθ αἰ υ- 

ΘΗ]. ----- ᾧ --ΞἬ τούτου ᾧ. ------- εἰδὼς... . ἀποδώσων, ἱποιοῖηρ ἐπαΐ ἢ6 
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«οὐϊί γοραῃ ἐλ6 Εἰπάη688 τοί α8 ὦ 7αῦον διέ α8 ὦ ἀοὐέ. ὙῊΪ5 ΤΩΔῪ 56 Υν9 
ἴο Θχρ ἴῃ τηδηῦ οὗ {Π6 ᾿πβίδποϑβ οἵ ἱηρσγαίι πα 8 τυ] ὙγΒΙοἢ. οὐ" γον] 
ΔΟΟΠα8. 

ὅ. οὐ---μᾶλλον---ἤἢ, πού πιο} 6---ἰλαγι τες ποὺ 80 ηριμοῆν---αϑ --- ποί--- ει. 
τῆς ἐλευϑερίας τῷ πιστῷ, ἱ. 6. ἐλευϑεριότητι, 8.5 1ῦ 15 ἘΧΡΙΔΙΠοΘα ὈΥ 

ΟΠ πο 6 Γ, 

ν᾿ 

ΟΘΟΗΆΑΡΤΕ ΧΙ: 

1η βμοτέ, ΑἸ ΘΒ 15 ἴῃ 6 56}00] οἵ ατεθοο, ἀπ [Π6Γ6 15 πὸ βι ἐπϑίϊοη ἴῃ ΕΠ 6 ἕο τυ ἢ 115 οἰ ΖΘ 15 

οδηποῦ ϑἄδρύ {ΠπΠΘΠΊΒΟΙν 685 (δ 1) ; {Π15, Ὑν 1 ἢ 18 ὈΥ͂ ΠΟ ΤΠΘΆΠ5 8Π ΘΙΏΡΓΥ Ὀοδϑέ, 15 αἰζοβίθα ὈΥ͂ 

[η6 ῬόουγοΣ οὗ {Π|6 βίαϊθ δηᾷ 15 ΒΡ υϊ ου! εν ἴῃ {γ18} ΟΥ̓ΘῚ ὑγμδῦ ἢ 85 Ὀθὸη τορουχίοα οὔ ἰξ, ἔπ 

ΟΒΠΒΙ ΠΡ ΠῸ ΒΗ8Π16 ἴο [Π6 ΘπθΙὴν δὺῦ θοὶπρ ἀοίδαϊθα ὈΥ ΒΌΘΗ, ΠΟΙ σΠΔαυη ἴο ὑποῖν {θα ἰαγῖ 95 

αὖ Ὀοῖπρ 5 ] οὐ ἴο ἃ βίδίθ 50 ὑγοσΊΠΥ ἴο [86 {Π6 σοιηπη Δ Π (ξξ 2, 8): 50 Ρτοοῖβ οἵ Αἴμ6- 

πΐδη στθϑίηθδβ δχῖϑέ, πδὲ πὸ ΗΟΠΊΘΥ 15 το] πἰγθα ἴο αἰβρΊαν {πον ΡΊΟΤΥ ἴῃ γοσβο, {Π 6 τη0Π- 

τη θηΐβ οὗἨ [ΠΟ] ΓΟ 655. ὈΘΙησ 5οῦ ΠΡ ἴῃ ΘΥ̓ΘΓΥ͂ 868 8π4 Ἰδηὰ (8 4); Β0ἢ 18. {Ππ| βίαξθ ἴῸΣ 

6 {π6 ἀθραγίθα ΠΘΓΟΘΒ Τοπσἢ ἀηᾷ αϊθα, 8η 4 [ῸΓ Ὑ ΠΙΟἢ 411 πὸ δασγῖνθ Βμουϊὰ τυ τἢ 

6418] το δα  η655 βου ῆσο {Π6 1} Ἰἰγ 685 (ὃ ὅ). 

1. ξυνελών τε λέγω. ὅ6θ0 Ν. οπ 1. 70. 8 8. παίδευσιν, 8οἠοοῖ. 
ΟΥ 11446}} «πᾷ ϑοοί!. δοκεῖν... -παρέχεσϑαι. ἴῃ {Π|5 Βοηΐθηοθ 

τὸν αὐτὸν ἀρθρ6η48 ὁη παρέχεσϑαι, 8Π4 18 ἴο ὍΘ Δ ΚΘ6ὴ νι τἢ ἐπὶ πλεῖστ᾽ 

εἴδη (ϑογ8 07) διιδίγι658, οοσιραζίογι8). παρ᾽ ἡμῶν, 97 τ|8 (Β6ῖ6. 'ἴπ {ῃ6 

οἰγ). ἂν Ὀοίογο εἴδη 15 ὑπ6 τορούϊοη οἵ {μ6 ργθοθαᾶϊηρ ἂν (5666. Ν. ὁπ 

1. 180. ὃ 8), ἀπα ὈοΙοηρΒ ἴο παρέχεσθαι. καὶ ΘΟΠΠΘοίΒ ἐπὶ πλεῖστ᾽ εἴδη 
8η4 μάλιστ᾽ εὐτραπέλως (οἰεσατγϊ, ἃ5 Ορροβϑᾶ ἕο Ὁῃδῦ τ μΐο ἢ ἰβ ἂν κ- 
ὙγΔΓ Δηα πΠΌΘΟΟΠΙ]ηρ᾽. 

ὦ. ὡς... «ἀλήϑεια 18 ἃ Βα ρϑίδη γ 9 Βοπΐθποο ἀθποίϊπρ {Π6 οὈ͵θοὺ οὗ 
σημαίνει. Κ΄. ὃ 9529. 1. ----- ἔργων---ἀλήϑεια, αοὐμαΐ ἐγείῃ. ΤῊ. ῥγο- 

οοαϊηρ λόγων Πα8 δ͵βὸ ὑπ ἴογοθ οὗ δὴ δαϊθοίϊνθ, τσογαψ Φοαβέ. ΟἿ, 
ΒΙοομηῖ, οα {118 Ῥᾶββαρθ. 

8. μόνη... «ἔρχεται, 701 [{Π||8. ἴα 6] αἴοηθ 97 ἐΐοβϑθ τοῖο θωϊϑύϊη 
φροῦθ8 τι ὑγϊαΐ (ἸἸτΘ ΓΑ], οοηιθ8 ἕο }7γ047.) 0 ὃ6 δοίξον" λων, γέρον, ἱ. 6. 

ἔπᾶπ ἰῦ νγαϑ ὈΥ͂ Γορουῦ γτοργθβθηϊθα ο Ὁθ. οὔτε τῷ πολεμίῳ, κ. τ. λ. 

569 {Π6 ἀὐριιηθηῦ οἵ [Π8 Παρίου. ἀγανάκτησιν ἔχει, 7 787,68. 10 
ατυποματοο. ὑφ᾽ οἵων, δούοαιι86 7γοην διε, ηλθη, (1. 6. τηθη οὗ βιομ 
ΤΘΠΟΥΏ). οἵων --- ὅτι τοιούτων. ΟἿ. Κὶ. ὃ 829. Β. 8; Μύ, 8 480. Οὗ. ὃ ; 

Οσ. 8 681. Ὁ. 
4, οὐ---ἀμάρτυρον, πιοΐ «ἰγναϊἐοδεά. τοι, ἴηι ἐγιέ, τς γον ΤηοΊο. -τττττ: 

ὅστις Ξ-Ξ-τινὸς ὅστις. Ἰζ. ὃ 591. Ἐ. 8. τῶν δ᾽...««βλάψει, διιὲ τῇδ 
ἐγημε], ((. 6. [πὸ ἔδοῖβ ἃ8. ΤΠῸῪ ΤΘΔΠ]Υ Δγ0) «οὐδὲ ἐηλιν ἐΐ6 οοποορέζογι 6γ- 

ἐφγαϊποῖ 47 {16 αοἰοηϑ. Τα (118 ὑγδηβιαίϊοι 1 Πᾶνθ τιδᾶθ ἔργον ἀθροπᾷ 
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ὌΡΟΠ ὑπόνοιαν. ῬΟΡΡΟ ΒῈΡΡ]165 αὐτοῦ ἔτομ {Π6 Ῥγθοθᾶϊπρ ὅστις (οἴ. 
ΔΓ, ὃ 472. 8), 8π4 ὑγδπβιαίθβ : “"ϑϑὦ σιιλιδ (1. 6. 564 ἃ απο οῇδοίςο) 767 τ 
ἱ. 6. 46 τ θ18) ορίγυιϊογυὶ υϑγέα8 (ρουβρθοῖβ) ποοθαΐ." ἐσβατόν, ἀαο668- 
δῖε. κακῶν ἴῃ τοβρθοῦ ἴο [Π6 ΘῃΘΠΊΥ. κἀγαθῶν ἴπ τοβρθοῦ ἰὸ 
{Π6 Αὐμοπίδηβ δη {Π 6] 811168. 

ὅ. οἵδε ἰβΒ ΠΕΓΘ υϑθ4 δεικτικῶς. 66 Ν. οπ τῶνδε, 11. 86. 8ὶ 4. 
γενναίως ΠΔ]1ῆ65 μαχόμενοι. τῶν... «τινά, ΘΌΘΥ ΟἿ6 4 ἐΐ6 58ι:}- 
Οἷυ078 τες τ06 {ἢ βιι7υϊοογ8, δαοΐ, οπ6 97 (8. 

ΘΗ Ά ΡΠ ΗΕ ΧΤ,ΕΙ. 

ΤΉΘ56. ΤΟΙΠΔΙΚΒ 8ΓΘ Τη846 ἴο 5Π0Ύ {παὺ [Π6 ΑΥΠΟΠἾ8ΠΒ ΠδΥΘ ΤΠΟΤΘ δὖ βίβκα ἴῃ {Π15 οοπἐθβὲ 

δδπ {Π6 τ ΘΠ 68, ἃΠα [0 ΘΒΓΔΌ]15}} {Π|6 ῬΓαΐβοβ οὔ [Π6 ἀθβᾷ ὁπ [168 οἰδαγοβϑὲ ουϊᾶβποο (8 1); 

[ῸΓ [ΠΘῚΓ ὑϑ]οὸῦ Πὰ5 οοπίσι θα θα ἴο τη8Κ6 {Π6 δβίαϊθ υγοσίῃυ οὗ ργβῖβθ, δηᾷ 16 μ88 Ῥθθὴ βϑαϊϑᾶ 

ΒΥ {Ποὶγ σἹογίοιιβ 4θϑι} (δ 2); [ῃ9 τηθ6 οὗὨἨ ΒΙΡΘΙΪΟΓ ΒΟΠΟΥ 8 ἄπθ ἴο ἔμ6πὶ ἴῃ ἐπὶ5 ΠΟΡΙΘ 

ἀφγοεῖοπ ἕο ἐπιϑὶγ ΘοΟαΠίτυ, ούθη ὑΠΟΠΘῊ ἴπ ΟἾΠΘΙ τοβρθοίβ {ΠΟΥ ΤΠΔΥ ΠΑΥΘ6 ὈΘΘΠ ἐπΙΌΓΙΟΥ, 

᾿ΠΑΒΙΠΌΟΙ 85 ἘΠ 6 ΙΓ ΡΌΌ]1Ο βουυΐοοβ Πᾶν 6 ΟΥ̓ΘΓΘΙΒΠΟΘα ΔΠΥ ργίγαίθ ἱΠ͵ ΤΥ ὙΠΟ ἘΠ 6 Υ 

ΤΑΥ͂ ΠαΥ6 βίοοα ΘΠαΓαθα (ξ 8): πὸ ρσϊγαΐθ δῃ]ου θη ΟΓ Ῥρτοβρθοίβ μα πορᾶ [Π θὰ ἴο ΒῃσῖΠΚ 

τοι ἄδησον, Ὀπὺ {Π|6 ἀθβῖγο οὔ ἰδΕὶπρ' ὙΠ ΠΘΘΆΠΟΘ ΠΡΟῚ ἐπ 6 Γ ΘΠΘΙηἾ68 ΓΘ ογθᾶ οοπβίογα- 

τἰοηβ οἵ ῥγίγαΐθ Θ8886 οὐ ΒΘΟΟΠΩῖΆΓΥ ἱπηρογΐαποθ ἢ {ΠπΠ8 ὙΠ ἃ. ΠΟΌΪΘ βο ποομἤδοποθ 8πᾶ 

8 ΤΩΔΠΪΥ ῬΓΘίογο 69 οὗ ἀθϑίη ἴο Βιι τη ββίομ, [ΠΘΥ ὙΓΘΓΘ ΤΟΓθιηοϑὲ πὶ Ὀδέί]6, ἀπ γ]ο] θα ὰρ 
{Π 6}. 11γ68 ἴῃ {16 Ποῖσῃς οὗ σἴοτυ (8 4). 

1, ποιούμενος ἀθηοίθ5 ῬῈΡΟΒΘ. μὴ. .-- -ὁμοίως, ἐλαΐ ἐδ οογιέεβέ 
8 πο 707 αὐτὰ εχιιαΐ βέαλο δοίιοσθη, τι8 απ ἐΐοβ6, τοῆο ἦπι {6 πιαηλιον' 
(ΞΞ ο αὶ ἐφιαΐ ἀ69166) Φη}ο. ποθ 977 ἐλό86 ααἀναργίαρεδ. ἐφ᾽ οἷς 
(ΞΞ τούτων ἐφ᾽ οἷς) νῦν λέγω. 866 Ν. οῃ ἐπί, Π|. 84. ὃ 6. 

2. εἴρηται αὐτῆς τὰ μέγιστα, ἐλαΐ τολίο, ηιοβέ φερθοίαϊϊν φβέανΤἼ5]ι68 

ἐλ ((. 6. {πϑὶν θυ]ορ) λα ὅθοηι δαϊα ἴῃ [Πῃ6 ργθοθαϊηρ σϑιηαγΚβ. 
ἃ -- ἐκεῖνα ἅ, οἵ το [Π6 δηξθοθάθηῦ ἀθροπᾶβ ου ἐκόσμησαν, ἃπᾷ ἐμ6 
γοῦν 6 ἼΡΟΠ ὕμνησα ὙΠ ΪΟ]} 15 [Ο]ΠΟνγ θα ΒΥ ἔνγο δοοιβαίϊνοβ 85. ὃ 184. 
1: Οἱ ὃ 486. ἰσόῤῥοπος---τῶν ἔργων, ἴηι, ἐψυιίροΐβο «οὐέΐ, ἐπιοῖν" ἀορᾶξ. 
ΤῊΘ ΒΌΠΟΓΆΙ ἰάθα ἰβ ὑπαῦ (ῃ6 Ῥϑπορυσῖο ἴῃ τηοϑῦ οᾶβθ8 δχοθϑᾶβ (ἢ 
δοίϊοηβ, Ὀὰὺ ἴπ Τϑίδγθποθ [0 {μο80 ὙγΠΟΞΘ ΟΠ ΘΥ ΘΠ] ἢ β ΔΓῸ ΠΟῪ 6616- 
Ῥγαΐβα, Ὁ ν}}}1 θ6 ἔα πᾶ οἰμο σίβο. τῶνδε. ὅ66 Ν. οη ΤΠ. 86. ὃ 4. 

ἀνδρὸς ἀρετήν, πιατιῖψ οοτ ας6. μηνύουσα ἃπᾷ βεβαιοῦσα 46- 
ποίθ τηθϑη8. ὅθ6 Ν. οῃ ]. 9. 81. Τὴ 56Π86 βθϑῖηβ ἰο θ6 ἐπδῦ μὴ 
8 Δαορίοα Ὀγ οε]. πᾷ Αὐποϊᾶ : “1 ἰδ ἃ ργοοῦ οί ἬὙΠΘΓΟ ἴδ 15 Βγϑῦ ἰο 
δῖνθ τι8 ἱπίΟγτηδίϊοη οὗ {Ποῖ σου (1. 6. ποτ ποίμϊπρ μδᾶ Βθίοσθ θθθῃ 
Κποσγῃ οὗ {Π61η), ἀπ ὙγΠογο ἰὉ ΘΟμΠ65 αὖ {Π9 Ἰαϑῦ ἴο οοπῆττη {Π6 ἰοϑεϊ- 
ΤΠΟΠΥ͂ ΔΙΓΘΘΟΥ ὈΟΓΠΘ ὈΥῪ ἃ 118 οἵ νἱγίπο." καταστροφὴ --- ἀφαΐίῇ. 

8, τοῖς---χείροσι [88 {16 [ὍγοΘ. οὗ {Π6 δαποιηΐπμαὶ σϑηϊῖνθ αὐθοσ 
τἄλλα, γι οἱ 67" γεβρθοίϑ. δίκαιον ὈΘΙΟΠΡΒ (0 προ- ἀνδραγαϑίαν. 
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τίϑεσϑαι (ΞΞ-Ξ προτιμᾶσϑαι. 8ὅ680].) [86 Βιθ]θοῦ οὗ {π6 βθηΐθποθ. ἀγα- 

σῷ, ἰ. 6. Ὁ {ποῖ} Ὡ5Θ[Ὰ] Δηα β]Ἱοτῖουβ ἀθδίῃ. κακὸν οἵἉ {Π6ῖν ργϊναῖθ 
116. βοῖηο οἵ {Ποϑο, ΟΥ̓Θ’ ΠΟΠῚ 6. ὑγᾶβ Ῥγοποπποΐηρ [5 Θυ]ορίαμη, 
ΤΩΔΥ Βᾶγο θθθὴ ἰπ δα τϑραΐθ ἃ8 Ῥυϊναΐθ οἰζΖθηβ. ΤῊ ογϑίον, μον- 
ΘΥΘΙ, ὙΥἸΓ σγθαῦ 5Κ1}} ΓΘΠΊΟΥ͂ΘΒ ΘΥΘΡῪ ὈΠίΆΨΟΡΔΌ]Θ ᾿τπηρ θβϑίοη [ο ὑγμ]οἢ 

186. τϑοο]]βούϊοη οὐ {Π]18 τη. Πᾶγθ βίνγϑῃ σἶβθ, ὈΥ ὑϑίθυτϊηρ ἴ0 {116 Ἰαϑῦ 

δα οτονγηΐηρ δοὺ οἵ Π6ὶγ ᾿ἴνϑβ, 8 τηϑυὶϊῦ οὗ τυ ῃοὴ τγὰβ βαυβηοϊθηῦ ἰο 
οἤδοθ 411 ργθυϊοῦβ 46] Πα] 6 ΠΟΪ68. 

4. πλούτου ἀδρθηα8 οἡ ἀπόλαυσιν. ῬΟΡΡο, 606]., Ηδδοκ, Κτῦρ,, 

8 ΑΥ̓ΠΟ]Α τϑδα πλούτῳ, ἃπα οοπδίτποῦ 10 τ] ἢ ἐμαλακίσϑη. πενίας 

ἐλπίδι, ἀορδ ἐπι τοἰαΐίοη ἐο ἢ 8 ρουεγέμ, 1. 6. [Ὡθ Βορα οἵ Ῥοὶπρ [τθϑα 

ἔγοιη ΡΟΥΘ Υ ἃ πα Ὀϑοοχηΐηρ το. ΤΠΪΒ 15 ΘΧΡΓΘΒΒΘα ἴῃ {πΠ6 ἀθροπαθηῦ 

Οἴδαβο. ὡς... -πλουτήσειεν, ἴῃ ὙὙΒΙΟΙ αὐτὴν ΤΘίοΓ5. 0 πενίαν αἰζγδοῖορα 

ἴηΐο {Π6 ῬΓΙΠΟΙΡΑ] οἰααβο. Κ΄. ὃ 847. 8. αὐτῶν ([Π6 σοηϊίνο αἰοι 

[86 οοτηραγαίϊνθ), ἱ. 6. {π6 Ῥγθδθῃηῦ ϑῃ]ογιηθηῦ οὐ Ὑγθα] ἢ, οὐ ἴΠ0 ΠορῸ 
οὗ 105 Ταῦασο ῬΡΟΒβθββίοη. λαβόντες --- ὑπολαβόντες. (οἴ. οἰϊοα Ὀγ 

Ῥορρο. μετ᾽ αὐτοῦ, 50. κινδύνου. τῶν δὲ τοῖοτβ ἴο {Π6 ΟὈ͵θοῖβ 
ΘΧΡΓΘΒΒΘα ἴῃ αὐτῶν. τὸ... «κατορϑώσειν τες ἐλ εἰποογἑαϊηΐῃ 9 α 

δι οο58 Γεἰ ἔϑϑιιο. ἔργῳ ἰ5 Δ Κ6ὴ Ὁ {πὸ ὅ9}0]. ἴπ {πὸ 5θη86 οἵ ριφηα. 

αὐτῷ ἴῃ ἴΠ6 ποχῦ βθηΐθποθ τϑίογ5 0 {Π|8 στογά. - περὶ τοῦ ἤδη ὁρωμέ- 

νου 5ίδ 5 Ορροβϑᾷ ἴο τὸ ἀφανές. μᾶλλον ἡγησάμενοι 85 ΓπΓΠἰΒΗΘα 

ΤΠ 0 ἢ ὑγοῖὉ]86 ἤο ΟοΙηπηθηζαίοῦβ. ΑΥ̓ΠΟΪΑ [8 Κὸ8 {Π6 Ῥδυθ οἱ ρ]Θ ἴῃ ἃ 
ῬΓΘρηδηῦ 56η586 τς ἐλέη ίης {{ φοοῦ, ἀπ τὶ ἢ μᾶλλον, δεῖπῳ πυϊπσοά 

γαΐλον. Τῦ 15 ϑυϊαθηῦ {πᾶὺ [πΠ6 ποίϊοῃ ιν σοηϑοπαὲ τοϑὶθ8. ἴῃ {Π}15 

γ ΘΙ}, 85 ΤΔΥῪ ὈΘ 5661 ἴῃ {Π6 ΘΧΒΙΡ]65 οἰϊθα Ὀν Μύ. ὃ 681. ρ. 914. ---- ἢ 

τό. 06]. «πᾷ Κῦμη. ἴῃ Ηἷβ οἰδαύϊοπ οἵ {Π|8 Ῥᾶββαρϑ (615 οαϊῇ. 8 618. 

8. 6) οαϊῦ ἢ τῷ, Ὀαὺ ΤΙΠαΟΥ 5. τοδαϊπρ, ν ΒΙΟἢ. 15. [Π6 βδὴηθ ἃ8 ΒΘΚΚΘΡ, 

158. Βῃρρογίθα ὈΥ {π6 Ὀοϑῦ ΜΗ, δυϊμουῖϊίν. ἐνδόντες 5βίδηαθ ἴθ {ῃ6 
δοοαβαίῖνο, Ὁ Ὀοὶηρ Ῥαύ ἴῃ {Π6 ποτηϊηδίϊνο Ὀγ αὐζγδούϊοη. Οἷι “918 

Κύμη. ὃ 678. 8. 6. τὸ δ᾽ ἔργον ΥΘΐΓ5 ἰο τὸ παϑεῖν (ΞΞ ἀποϑανεῖν), ἴῃ 

1Π6 5θη886 οὗ αδασῆῃ οορ οϑέ. δός ος τύχης, ἴηι, ἐλ6 για οϑέ ηιοηιθηέ 
47. 7Χονγίνιγιο --Ξ ἦτ, ἐλ ογἱέϊοαϊ ροϊγιε 97 ἐδι6 δαξέϊο, ἱ. 6. θη [Π6 Τογίαπηθ οὗ 

186 ὈδιΠΠ6 νγδᾶβ αὖ 15 τηοϑῦ οὐἽ 108] ροϊηῦ, {Π6} ἀθβρογαῖθ νᾶ ]Ὸῦ ἰὼ ἐγ 

ἴ ἴῃ ἕανου οἵ {Πποῖὶν βίαϊθ Ὀγουρθῦ ὑπθτὰ ἴο ΒΡΘΘαῪ ἄρα. Τπ οὐον ἴο 
δοῦ τὶ οὐ {18 θχρυββίομ, νυ ΒΟ. Π6 ἐθστηβ πη 6}}15 1016, Αστπο] οοῃ- 

Ὡθοΐβ τύχης ἸΓΠ ἅμα ἀκμῇ, τολόη ἐλιοῖν" Κογὕλιτι τοα8 αὐ ἐΐ8 Πεὶρῆξ, διὰ 
Τη8 Κο5 τῆς δόξης... δέους ἀοροπ οἢ ἀπηλλάγησαν, 106)68 ἑαζόη, ατραν 

7γοηι τολαΐ τσας ἐΠιοῖγ" σίογῃ γαΐιον" ἐδαη, ἐπεὶν ζοαν. αΐ 1 δῃὶ αἰβροβοα 

ἴσου. το τοῆοοϊίϊου το ἄορ 85 {Π6 βϑθῆβθ οὗ {Π6 Ῥαββαρθ: ἕλεν 1062} 

ἐαΐοην αἰραν ἵν, ἐἶι6 ἠιοδί ογἱἐϊοαϊ ηιοηιοηέ 9 ἐλὸ βρῆΐ, ἔπι ἐλ πεῖσλΐ 

ἐπιοῖν" σίογῃ ταΐλον ἐάν, 9 7δαν" (ἃ. 6. θα ΤΠ6Ὺ σγοτο ἔν μοϑῦ Γθιηου θα 

ἔγοιῃ ἃ 1ϑ ] πρς οὗ οονγυ 166). 
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ΘΟἿΝΑΡΤΈΕΈΠ, ΣΊΡΕΓ: 

ῬΟΙ ον πρὶ ἴμ6 ΘΧϑιηΡ ]6 οὗἩ [Π656 τγουίῖθβ, ἔπ οβΘ 80 Βυγγίγθ 5ΠΟΌ]α σοπίθτη ρ]αίο ἐῃ6 στϑδῦς 
Π6ΞΒ 8πᾷ βἼογυ οὗ ἴῃ βίδίθ, ΠῚ} [ΠΘΥ ἃΤτ6 ᾿ἱπβρίγθᾶ τνἱτἢ [Π6 ἸοΥΘ οὗἉ 1ξ, τοτηει οσὶπηρ [Πδὲ 

1ζ5 ῬτΟΒΡΟΥΙΥ νγᾶ5 Ὀτοῦσηΐ δθοιδ ὈῪ ὈΓΑΥΘ τη 6, ὙὙΠ0 ΤΓΘΘΙΥ ΒΌΓΓΘΠα ΘΓ {Ποῦ ᾿ἶνεβ ἴο {Π6 

ῬΌΡΙΠο σοοά (8 1), δῃᾷ ἰπ ἀοῖπρ [Π5 Πδν8 δοαυϊγοα 8 ἀθαίμ 658 ΓΘ ΠΟΤ ΔΠα 8ῃ 1] πϑίτΊοτι8 

ΒΘΡΌΪΟΗ ΤΟ, ΠΘΓΘ {Π6ῚΓ [8 ΠΊ6 ὙΥ1}} ΟΥ̓ Ὀ6 Ργοβοσυϑᾶ (ξ 2): [ὉΓ {Π6 ὙΠ 016 ϑατίῃ 15 1Π6 56ΡῈ]- 

ΟἾΓΘ οΟὗἩἨἁ ὈΓΑΥΘ Τη6Π, 8Π (ΠΟΙΓ ΤΠΘΙΠΟΓΥ 15 ἰγθαβηγρα ἴῃ (Π6 Ὀτοαβὲ οἵ Θύθσυ ὁΠ6 (8 3): ἴπ 

Ἰπλϊξαίοι οὗἩ 510} ΘΧΑΙΊΡ]68 ἰοῦ 811 Ὅ6 Ῥγθραγθᾷ ἴο τηθϑὺ {6 ἀβϑηϑοῦβ οὗἩ ὙΓ8Γ (8 4): [ὉΓ ἃ 

Ὅγαγθ ΘΧΡΟΒΏΓΟ οὗὨ {6 ἰβ ἸΠΟΓΘ ΒΟΠΟΓΔΌΪΟ ἴο ἴποϑθ ἴῃ Ῥγοβρουὶν, {Π8π ἴο ἴῃο86 050 

σοῦτασΘ ΤΟβα] 5 ἔγοτη ὑπο ὶγ τοί μα πα ΠΟΡΘ]688 σοπαϊτοη (δ δ) ; Πυϊδίοσίππο ἴῃ [86 

τηϊαϑὲ οὔ Ῥγοβρουὶ τ 18 τηοτθ δἰ ϊοϊνθ [Π8ῃ [6 Τη ΟΠ ΠίδσΥ Ρδηϑ οὗ ἀθδίῃ οἡ {π6 Πο]ὰ οὗ 

δία (8 0). 

1. τῇ πόλει ἀθρθπᾶβξ ὁπ. προσηκόντως, “αϑ8 δδοοΉι68 οὐξίς 678 97 8ιιοἷι ὦ 

βίαΐο..) Ῥ]οοπηῇ. ἀσφαλεστέραν (διάνοιαν), ὦ 86 78} ἰοΐ, ὁα}667.. 

ἀξιοῦν---ἔχειν, ἰο ἀεδῖγ6 ἐο ἄαῦε, ἀθρ9 Πα 5 ὁπ. χρή. λόγῳ 15 ΟΡΡοβϑᾶ 

ἴο ἔργῳ ἰηΐνϑ. τὴν ὠφέλειαν, ἐλ εἰἐϊίτέψ οὗ πϑανΐηρ ἃ ἀδτὶπρ' Βρὶ υἸῦ. 
ΤῊΘ σνουαᾶβ ἣν... «ἔνεστιν 816. ῬΑΡΘΗ οί]. ------ πρὸς... «εἰδότας, 

ἐο γοῦν «οὴο ψοιιγδοῖυοβ ἤποιο ἐξ α8 τρεῖζ (85 Π6). ϑεωμένους ἰδ 0 

Ῥ6 οοῃβίγιοίθα ἴπ {Π6 5816 ΤἸΠΔΠΠΘΙ ἃ8 σκοποῦντας. ΤῊΘ 58Π16 ΤηΔΥῪ ὃὉΘ 
5814 οἵ ἐνθυμουμένους, ὙΥ Βῖο ἢ ϑίθρῃ. {Π]ηΚ5 5μου]α Ὀ6 Ραΐ ἴῃ {Π6 ἀαίνθ 

ΟΠ δοοοπηῦ οὗ ὑμῖν. ἐραστὰς---αὐτῆς. [Ι͂πὰ τοβρθοῦ ἴο {Π6 ΒΡ] Πα 14 

Οὔ] π65 οὗ ΑἰΠθη5 8πα 15 βυγραββίησ Ὀθαπίν, ὙΠ] 0 84 ῬΟΥΤΟΓ ἰὸ 

ἱπβρίσθ {πΠ6 ραββδίομδξίθ Ιουϑ υνϊῦἢ Ὑγ ΒΙΟἢ 15 ΟΠ ΖΘΠΒ Ἰον θα ἰΐ, ΒΟΠῚΘ ὙΘΓῪ 

Ἰη ογϑυϊπρ ΓΘΙΠΔΤΚΒ ΤΠΔΥ 6 ουπα ἴῃ [Π6 ΟἸΪ455. δία, 1. Ρ. δθ. 

τολμῶντες, τολ0 τ0676 ἀαγῖπ. ΤῊΘ ΟἴΠ6Υ ῬΑΓ ΟΙΡ]65 πὶ {Π18 ΘΟΠπθοίοη, 

ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 Το παογρα Ὀγ {Π6 το]αἰϊγο δπα ἢπὶΐθ σοῦ. ὅ386 Ν. οἡ 1. 8. ὃ 1. 
Τὴ γεβρϑοῦ ἴο {π6 {πὶπρ βροκϑῃ οἵ, οἵ. 1. 10. ἐν τοῖς ἔργοις αἰσχυ- 

νόμενοι, 10676 αἰΐοο ἐο βἤαηιο ἔτ, ἐλι6 ἐΐηιδ 977 αοἰΐοτι ; 1. 6. ἔβαυ α] οἵ Ὀγὶπο- 
ἵπσ αἴβρυδοθ ΠΡΟῚ {πθιηβογοθ ῬΟΡΡΟ ΤΘΙΏΔΙΚΒ {Πδὺ ΤἼτοΥ αἴ 465 Εΐτη- 

561} Θχρ]ϑῖηβ {Π15 ἴῃ [Π6 ΒΡΘθοὴ οἵ Ατομιαδιηπβ (1. 84, ὃ 8). ὁπότε 

εν.  σφαλείησαν. Τπ 1. ΤΌ. ὃ 0, 1 15 Βαϊ οὗ 1π6 Αὐποηΐδηβ, ἣν δ᾽ ἄρα 

καί του πείρᾳ σφαλῶσιν. ἙῸΓ {Π6 νΟΓΌΔ] Θχρ᾽ϑηδίϊοη δηα οοηβίγποίοη, 
866 Ν. οἢ {παῦ ρΡᾶββαρϑ. οὔκουν---ἀξιοῦντες 1067}6 «ἰγυιοτ πᾳ. ΤῊΪ5 

ῬδγίϊοῖρΙ6 μα5 ὅπ βᾶτηθ οοπβίγποίϊο 88 τολμῶντες. πόλιν [Ό]]ΟΥγ 8 

στερίσκειν. ἀρετῆς. ὃ. ὃ 200. 8. ἔρανον. ΤῊΪΒ ὙγΟΓα ῬΓΟΡΘΙΥ " 

βσῃΐῆθ5 Δἢ οπίθγ αϊπτηθηῦ ἴο ὙΥ ΒΙΟὮ. ΘΔ0}} ῬΑγία ΚΟΥ οΟΠ ΓΙ θα [68 ἃ ΒΠΔΓΘ, 
βοιηοί ῃΐηρ Π|Κ οὐἱ ροΚπῖοκ8. ΟἿ, Βμλ 5 Τ1οἴ. Απίϊᾳ. ν. 898. Τὴ {Π15 

ῬΙδοθ ἴῦ τοΐθυβ ἴο ἐπ Ἰοϊηῦ οοπίυ θαΐίοπ οὔ {Π6]Ὁ πηοβῦ σα] 8016 οἴ θυίηρ, 
γἱΖ. {πο ἷν Ἰ1γ 68. 

2. γὰρ ᾿πίτοδποθβ. ἂμ Θχρ᾽ δηδίϊοη οἵ κάλλιστον ἔρανον. ἰδίᾳ ἰ8 
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ΟΡΡοββᾶ ἴο κοινῇ. οὐκ---μᾶλλον, ἀλλ᾽, ὙΠΟ ἴοτοο οὗἉ {Π|650 Ῥυ 0168 
ἴπ {π|5 οοπποοίϊοῃ 15 ὑππ8 βΒῃοσσῃ Ὀγ Κύμη. (9915 δαϊῦ, 8 118. Οὗ. 5), 

οὐκ (( 6. οὐ τοῦτον) ἐν ᾧ κεῖνται μᾶλλον (80. ἢ ἐκεῖνον, ἐν ᾧ ἡ δόξα 
αὐτῶν καταλείπεται, ἰ. 6. ἢ πᾶσαν τῆν γῆν), ἀλλ᾽ ἐν ᾧ ἡ δόξα αὐτῶν ἀεί- 
μνηστος καταλείπεται (80. μᾶλλον ἢ τοῦτον; ἐν ᾧ κεῖνται). ἡ δόξα.... 

καταλείπεται, ἐἠιοῖν" σίογη ἐ8 ῬγἍβο υθε, ἔην θυ» ]αδύϊη, Ὑ ΘΗ θη δ᾽ αγιοθ 7Ὸ7 

6067.) οὐοαδίογι τοϊοῖ, παν οΠ7 67 ἐΐδοῖγς δοίη, Γ᾽ τοογὰ ἀπά ἀφο, 1. 6. ἴοι 

ΘΥΟΓῪ Οοοαβίομ 'π ὙΥΒΙΘἢ {ΠΡ ῬΓΔΙΒΘ ΤΩΔΥ Ὀ6 ΘΘΙΘΌγαθα ὈΥ ὙΤΟΓΩΒ ΟΥ 
δοίϊοηβ. παρὰ τῷ καιρῷ ἀΘρ6Π685 Οη καταλείπεται. 

8. ἐν τῇ μὴ προσηκούσῃ (86. γῇ), ἦν ὦ 7ογοῖφη, Ἰαγι ; Ἰϊδον Π]γ, ὅπ α 

Ἰαπα ποὲ ϑοϊονπσίης ἔο ἐλθηι. ἄγραφος μνήμη---τῆς γνώμης μᾶλλον ἢ 

τοῦ ἔργου, ἐΐ6 εἰπιργλζέοη, πιθηιογίαΐ 7 ἐΐ6 πυΐπα γαΐλον ματι ῳ ἐδ6 
φιογυιηλεγυξ, ἷ. 6. {παὖ ν ΐο ἢ 185 Θηρταυθα ὍΡΟΙ {Π6 τηϊηα τδίμου ἔμδη 

ἜΡΟΙ {Π6 πηομ]η 6 ηΐ. 

4, περιορᾶσϑε. ὅ69 Ν. οπ 1. 24. ὃ 6. 

ὅ. οὐ γὰρ... «βίου, 707 πού ἐ}ι6 τἰη γον ἐπιαέθ ἤαυθ ἐ}6 γιι8ἐ68ἐ γ6α801) 

ἐο δ Ἰαυΐδῆ, 47 ἐπιοῖν [ζυο8. ΒΙΟΟΠΝ , ̓γ6}} σϑιηᾶν κβ ὑπᾶὺ “0815 18 ἃ ργῦθοο- 
οπραύϊομ Ὁ. ὑΠ6 ΒΡΘΆ ΚΟΥ οὗ 8η διβιτηθηῦ οἢ. {Π6 ρατὺ οὗ {πΠ6 το, πϑιηθ- 

Ἰγ, {πᾶῦ {π6 νυ, πανίηρ [16 τηθᾶῃ8 [Ὁ Θη]ογτηθπΐ, οπιρηῦ ποῦ ἰο Βαζαρᾷ 
ἐποιηβοῖνοβ ἴῃ τὰν Ὀπὺ Ιρανθ ἰῦ ἰο {Π6 Ροοῦ, ο μᾶγο ποῦ 580}; δηᾶ 

πγΠ0Ὸ {πογϑίογο, πανίηρ ποιπΐηρ ἰο 1056, Τ]ΔῪ ἃ πα 0 ΤπΠ 4}} Πα Ζαγα8.᾽" 
βίου 15 ἴῃ Βθραγδίϊνο σϑηϊνο, {πὸ Ἰᾶθαῳ θϑὶηρ ὑπαὺ οἵ ραυθϊηρ τυ ἢ 116, 

Οὗ Ὁ. ἕξ 847, 848. ἡ ἐναντία μεταβολή, ὦ οἠαπρε ἐο {16 ορροδέξο, 
ἷ. 6. ἔγοτα. ῬΓΌΒΡΘΡΟΙῸΒ ἴο ϑάνουβο Του πη6. ἔτι κινδυνεύεται, 8 ψοΐ 

αὐ παςξαγα --Ξ- 8 ψοΐ ἰο ὃ6 7εαγοά. μεγάλα τὰ διαφέροντα (οἴ. 1. Τ0. 

8 1), ἐλ οἠαηφεβ τοοιϊα δ στοαΐ, Ἰμαβτοιι ἢ. 85 ὉΠΟῪ ὑγου ἃ Ρᾶ 58 ἔγοπι ἃ 

βίαϊο οὐ δβήπθποο ἱπίο ομθ οἵ ρυϊγαίΐοη δηᾷ ΠΡ αβῃΐρ. 

0. ἔν τῳ... κάκωσις, ηυΐδογ} ὁογεο θα, τοϊέ, ἐοιοαγ 166 88 1ἴβ τ ϑϑβυ]ῦ. 

βοπαθ ἰᾶΚο μετὰ ἴῃ {Π6 56η86 οὗ α7έεθν, ἃ ΤΟ μαλακισθῆναι ἴο {Π0 

δἰνηρ ὙγΔΥ ἴῃ Ὀαύ]6. Τὴ 41} {π6 ϑαϊτ]οηβ Ὀθέογθ τὴθ θχοθρὺ ὈΙη ΟΡ ΕΒ 
δΔηᾶ Κυάρσου Β, [Π6 ὑγουβ ἔν τῷ Οὐ μετὰ τοῦ 8ΓΘ ΤηΔΓ ΚΘ 85 ΒαΒΡΙ Οἱ ΟΤΒ. 
ΤΉΘΡΘ Βθθιὴ5 ἴο Ὀ6 ΠΟ ΘΟΠΟΘΙγ8Ό0]Θ π86 [ῸΓ ὈΟΓΉ [656 ΘΧΡΙ ΘΒβίοη5, ἀπ 
Ιτηπβῦ Ὀρ] ον ἢ Αὐπο]ά, ὑπαῦ ἔν τῳ 85 ογθρὺ 'ἱπ ἔγουα {Π6 τπᾶγρίη, 

ὙΠΘΓΘ ἴὖ τγὰϑ ῬΙδοοραᾶ [0 δχρ]αΐη μετὰ τοῦ. ἢν... -ϑάνατος. Οοπ- 

βίγυοῦ: ἣν ὁ ἀναίσθητος Θάνατος γιγνόμενος ἅμα μετὰ ῥώμης καὶ κοινῆς, 
ἴου ἅμα 18 ἴο ὍΘ ἰδκοὴ τυ ὑπὸ ΡῬγθοθαϊηρ ὑγογᾶβ, πᾶ ποῦ ἃ5 {ΠΟ ῸΡ] 

ΠΡ 6. γιγνόμενος καὶ ἅμα ἀναίσϑητος, αὐ ὦ ΠΙΟΥ̓ΘΟΥΘ,' αἰηιοδέ εἰρη γοϊέ, 

ὙΓΠΙΟῚ 15 ΒΙοοιη Πρ] 45 ἱπιογργοία οη. 
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ΟῊΗΆΑΡΤΉΙΝ ΧΎν- 

ΤΙ ΒΡΟΘΚΟΙ γο ἃ ΤΑΌΠΟΓ ΟΟΙοτέ (ῃ 6 Ρατθηΐβ οὗ {π6 ἀροθαβϑᾶ ἔπδη Ῥονγδὶ! {Ποἷν ἕμίο, ἴοτ 

Τοσίαπαΐθ 816 {Π 056 ὙγΠ0 αἴ6, 88 ἢϑυϑ [ῃ6 Β0η8 οὗἩ {Π686, [Π6 τηοϑύ β]ογίοιιβ οὗ ἄθδί!5 (8 1); 

1 15 αἰ Βοα]ς Πουγου Ὁ ἴο ᾿τηραγ ΘΟ πβο]δύϊοπ ἴο {Π056, ὙΠῸ τν1}}] ΟΠ ΕἸ ΠΌΔΙΠΥ 566 ΟἴΠΘΓΒ ἴπ 

[88 Θῃ]ου πηθπΐ οἵ (Π6 σοοά ΤὈγίππθ ἴπ ὙΥΠῖοἢ ΓΠΘΥ ΟΠ66 Τοα]οϊοοα (8 2); Β0Π16 ΤΗΔΥ ΠΟΡ6 ἴο 

ξοτραϑὺ {πο ῖγ ργθβθηΐ ΒΟΙΤΟῪΒ 'π ΠΟῪ ἀιτ65 δηα δῇδοι 8, πα ἴπ 1Π6 ζαγΈΠ Γ ἱποῦθαβο οὗἁ 

{Π6 Ὶγ ΤΆΤΩ 1] 165 ἀβϑῦδσθ ΓΠ6ΙΓ ΟὟ στίοῦ 8πα θοποῆΐ ἴΠ6 βίαί ΒΥ ργουθηίίην 15 ἀθρορυϊδίοπ 

(8 8); ἴποϑθ, ὑγμοϑθ 856 ΤΟ γ 45. {Π18. ΠΟΡΟ, Βῃου] Βο]δοθ ἐμθιηβοῖγϑϑ ὈῪ [ῃ6 ΤΟ ΠΙ ΘΠ ΌΓΆΠΟΘ 

οὗ Ραϑύ ϑη]ογτηθηΐ, δηᾷ ᾿ϑὖ [Π6 5ἴοτν οὐ {Π6]Γ ἀδραγίθα 505 Ὀσὶβμΐοπ {πΠ6 Βμοτί βρϑοθ οὗ 

1ποῖτ οχϊβίθποθ τν ΒΙΘἢ 5{1}} Το δὶ 5 (8 4). 

1, διόπερ, τ᾿ 6} 6 76, ᾿π ΓΟ π065. ἃ ΡΌΠΟΓΔΙ ἀραποίίοῃ ἔγομη {Π6 τϑ- 
ΤΡ ΚΒ τηϑαθ ἴῃ {Π6 Ῥγθοθαϊηρ ΟΠδρίου. τοκέας 5 ἃ Ῥορίϊο ὑγοΓ, 

ΔΙ ΓΠΟῸΡἢ [παπᾶ ἴπ {Π6 Αὐῦϊο ρΓοβθ τυτϊΐοσθ Οἱ, Χϑη. δίϑιηι. 11. 8. ὃ 88. 
ὅσοι πάρεστε---ἐπίστανται. Νοίϊοθα [Π6 ΟΠδηρῸ τΌπὰ [Π6 Βθοοπα ΡΘΙΒΟῸΠ 

ἴο {16 {ῃϊγ. ἐπίστανται τραφέντες, ἐδεῳ ἄπουν ἐμαΐ ἐλοῃ 106 76 ον 

(.. 6. ἐμαῦ 58π0}} νγὰβ {ῃ6 οἰ δίοη οὗ {πρὶν ὈἰγῚ ἢ). 866 Ν. οἡ 1. 09. ὃ ὅ. 

τὸ δ᾽ εὐτυχὲς (ΞΞ ἡ δ᾽ εὐτυχία. Μύ. ὃ 269. 1). ΒΌΡΡΙΥ τοῦτο ὄν, ἃ5 
ΘΟΠ ΟΙΤηΪηρ; ὅο {πΠ6 Ῥγθοθαϊηρ ΘΟμβίσπούϊοη 1π ἐπίστανται τραφέντες. 

ΑὙΠΟΙΪΑ βαγ5 {Πδῦ {Ππ6 αὐρβίγαοῦ ἰθυτα τὸ εὐτυχὲς 15 ἀοῆηρα ὈΥ {πὸ οοη- 

ογεΐθ οἱ ἂν---λάχωσιν, ἃ ΟΟΠ ιΒίοη Ὀρύνγθθη ὑνῦχὸ Π]Οα65 οὗ δβχρυθββίοῃ 
τούτους δὲ εὐτυχεῖς εἶναι, οἱ ἂν---λάχωσιν, ἀπ τὸ δ᾽ εὐτυχές, τὸ τῆς εὐ- 
πρεπεστάτης λαχεῖν. εὐπρεπεστάτης 18 ἴο Ὅ6 ΤΟΙΟΓΓΘΑ ἰο λύπης 885 

Ὑ76}} ἃ5 ἴο τελευτῆς. ῬδΠάᾶοΡ {Π6η: (πᾶ Κπον) ἐλαΐ ἐλον αγὐὸ 7ογίιι- 

παΐό, τρῖο86 ἰοἱ ἐξ ἐ8 {1:6 ἐ]ι686, ἐο ἤανθ ἐλ6 πιοϑδέ σογίοιιϑ δηᾶ, ατια 11:6 

ψοιι, ἐδ ηιοδέ ἀοπογαῦίο σγίς. οἷς ΤΘΙΌΓΒ [0 [Π6 58Π16 ῬΘΙΒΟΠΒ 85 οἱ 
ἄν, ἃπὰ ἀθρθμᾶβ ὁ. βίος. ΤῊΘ βθῃίθμοθ ΠΠ]ΔῪ ὉΘ Το ηογραᾶ ΠἸΓΘΓΆΠΥ, 

τρῆο86 ἴ{76 ὅγν {ϊλ:6 πιαρτιον" ἤα8 ὅθογν ηιθαϑιγθα οὐ ἐο 6 παρρῳ ἐπ απᾶ 

ο αἷδ τη, --- τοῆο86 ἰοΐ ἐξ ἐ8 ἰο θη)ον {})6 ϑβαηι6 παρρίη688 αὐ ἐΐ)6 πιοπιοηξ 

47 ἀφαΐλι, «οὐοῖ, δοϊοτιφοά ἐο ἐΐοηι ἔπι 1176. Τοραῦ οᾶτηθ ἐο ἔπτη ἴπ ἐπ 

[8}} ϑῃϊογιηθηῦ οὗ ΒΑΡΡίπθββ, Ὀθίοσθ {Π6 0 δα βηδυγοᾶ {Π6 σγὶθίβ ἃπᾷ 

Δἰ οὐ οη5 ὅο ὙΥΒ]Ο ἢ. 8. ἸΟηρ ον Ρουϊοα οὗ 18 τηϊρηῦ ἤδνο οχροξϑᾶ {ῃθπη. 

50. ΑΥ̓ΠΟΙΑ͂ σῖνϑβ {Π6 βθῆβθ: ἐλθ αιγαΐίογ, 97 ἰὔῆοδο 176 ἤα8 ϑϑθη, δοηι- 
μιθηϑιγαΐθ εοἱέδ, ἐπαΐ 97 ἐλιοῖ" ἡαρρίτιο88β. Ῥορρο ἴῃ Ηἷβ ϑΌΡΡΙ. Αἀποί. 

Ῥ. 109, οἰΐθ5 ἐπ Ἰη!ογργοίδίίοη οἵ Ὕοχ. (46 αἰ ΠΟ ον θ5 δ] χαοῦ ΘΔ] α5 1] 

δἴατπιο ΤΉθΟΥ αἰ α15 αἰοίίβ, Ρ. 16), ““ φιιογιυ οἱέα. ἐέα αρέαΐα 65ὲ (φαογαμα 

γἱΐα ᾿δα ΘΟΏρττ 6) τε, ἔπι ψυιο γοζῖδ68 ὁ88οπέ (ραίτῖθο ἀοίο πάθη θ τλα ΠΟΙ) 
ὅπ, ὁοάφην υἱέαηι 7γυϊγοηΐ. 

2. χαλεπὸν μὲν οὖν, κι τ. λ. 17] ζποιο ἐπα τέ εοἱ! ὅ6 αἰβιοιιϊέ (οἶδα 
ὄν. ὅθ Ν. οπ 1. 76. ὃ 1) ἐο ρογϑιαῖθ γοὰ ἴο 6. ΠΔΡΡΥ] ὧω γοϑρθοί ἕο 
ἐλοδο, ἐΐ6 γεηιεηιδγαηο6 47 τρλοηι, οἷο. λύπη... -«ἀφαιρεπῇ, αγια, 807- 
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γοῖῦ αὐ.868 πιοΐ 7γοην ἐἾι6 1088 47) ἐλοδα ἐδιη8 97 τοῆοδϑα υαἴι6 εῦ2 ἤαυο πα 

πὸ δαρογοποο, ὑμέ ζγοην ἐδωΐ 97 τολυίοῖ, τ06 αγὸ ἀεργίυοα, αὐ} λαυϊη 

ἐοδέοα, ἐΐ8 τρογ ἐδ, , ἸιῦοΓΑν, 8077 010 αὐ 868. πού ογν5 ἀοοοιηέ 7 ἐλιοδ6 φοοά 

ἐπέηγϑ 47 τολίοῖ, τοὸ παν δ6 ἀοργυθα γιοΐ πανί ψοέ ἐγὶοα ((πιοῖν σου), 

διέ 7γοηι ἐλαΐ, οἴο. ἀγαϑῶν 18 Ῥαύ ἴῃ {Π6 το]αἰϊν οἰδτιβθ Ὁ. δἰἐγδοίίοη. 

5366 Ν. οχ 1. 88. ὃ 2. 

8. ἐλπίδι ἀΘΡρθμαβ ὁ. καρτερεῖν, ἑγοιισί, ἤορθ, ΟΥ ἐγ ἤορδ, ἃ5. ἀ6- 
ποίϊηρ {πΠ6 σ᾽ Πα ΟΥ̓ οοοδβίοη οἵ {π6 βίδίο οἵ τηϊπα θχρυθββθα ἴῃ {ῃ6 

ὙΘΡΌ. ------ οἷς ΤΟΙΌΓΒ [0 ὑμᾶς {Ππ6 οτηϊ [6 5] 6οῖ. οἵ καρτερεῖν. 
τέκνωσιν ποιεῖσϑαι --- τεκνωποιεῖν ἴῃ ἀθροπᾶθποθ οὴ ἡλικία. 85. ὃ 299. 0. 

τῶν οὐκ ὄντων, 47 ἐλ6 ἀεραγίοα. λήϑη (ΞΞ οατι86 97 γον σοί ιιῖ- 
7688) οἱ ἐπιγιγνόμενοι (80. παῖδες). Απ ἀρδίγϑοῦ οὐ Θοπογοίθ ρυθαϊοαΐθ 

ἀοποίϊηρ ἃ {πίπρ,, οὔὔθη ἀἰβαριθοβ τυ ἢ 0π6 Βα θοῦ Ὀού ἴῃ ρομα ον ἃπα 

πασθον, ΟΥ̓, 7618 Κὕμη. ὃ 882. 1. ἀσφαλείᾳ 16 ἃ νδηϊοα οοη- 

βύγποίϊοη [Ὁ ἐκ τῆς ἀσφαλείας. ΤῊΘ βαθ]θοῦ οὗ ξυνοίσει 18 τὸ τέκνωσιν 

ποιεῖσθαι. 80. Ῥορρο, ΒΙ]οοιηΐ,, δηα οἴπθι8. 
τοὐο ἄο ποὲ παξαγα οφιιαῖί κοὐ, {1.6 οὐλονγ5 {]ιοῖγν'" οἰυἡ θη, (ΞΞ- σιο μᾶνϑ 

ΠῸ ΟΠ] άγΘη 85 οὐποῦβ [0 Π8Ζ8 4) ὧν θα ροϑίηῳ ἐδθην ἐο ἀαη 6}. 

4. παρηβήκατε, 476 ραϑύ ἐλποῖν ργἴηιο, α76 φγοιοίηᾳ οἷά, γονῇ, οἵ παρη- 

βάω. τόν τε... .ἡγεῖσϑε, οογιϑέαογ' ἐἢ6 σγοαΐεν' ραν 7 ψοιι" {ΐ7, ἐγ 

«οὐοῖ, χοῦ, ἤαῦθ ὕθθην 7ογ ἑιγιαΐς (ὃ. ὃ 182), α8 σαΐρ. τόνδε; ἱ. 6. Π9 

ΤΟΙ ΔΙ ΠΟΥ οὗ Ἰ|06. ἔσεσϑαι ἀρροπαβ οἡ ἡγεῖσϑε. κουφίζεσϑε, 

ὃ6 γοουεοα, (ἸἸ[Θ }}ν δ6 {ἰργ μέθη 6α) οἵ γοῦν ουἹϑί, ἐν. «- «ἡλικίας, ἴῃ, 

ἐλ τη 7 ηυὐίψ 97) αρ6. 
μᾶλλον τέρπει, ἀλλὰ τὸ τιμᾶσϑαι μᾶλλον τέρπει. 

ἃ ᾽ 

οἵ. ο- -κινδυνεύωσιν, 

Ὶ , “ »» , 5 

τὸ κερδαίνειν. . - «τιμᾶσϑαι --- οὐ τὸ κερδαίνειν 

ΟἸἨΠΑΡΤ ΗΝ ΧΙ. 

ΤῊ 5008 δια Ὀγοίθο 5 οὐ {πΠ6 ἀθοθαβοᾶ βῃου]ᾶ 6 ϑυπτ]οιβ οὗ 1Π6 μουν οὗ {ποῖν {τ6} 8, πᾶ 
ΤΟΠΊΘΙ ΌΘΓ ΠΟῪ δ͵Ιάπουβ 15. ΤΠΟΙΓ ἐαϑὶς τὸ Θα πὰ] {Π|6 ΤἾἍπη6 οὗὁἨ 086 ὙγΠΟΠῚ ΘΠΥΥ ΠῸ ἸΟΠΡῸΓ 
ἐπήπτοβ (8 1); [Πο86 ὙΠῸ τὸ τοἀπορᾷ ἴο ναόν ποο Βηοα] ποῦ Ὀ6 ἀδβοίθπί ἵπ {πὸ Ρϑοι- 

Πα Θχοοι]οποο οὐἡἨ {ποὶγ Βοχ, δῃαἃ Βῃοι]ᾶ δυοϊᾷ 88 ΤῸ 0 88 ῬΟΒΒῚ 016 ποίου ΟΥ̓ οἰ ΠΟΥ ΤῸΓ 

Βοοᾶ οΓ ὧὯὉζΣ 6υ]] (8 2). 

1, παισὶ... «πάρεστε. “Τὐβιίαϊον οΥο νϑυθουαΤη οαῦ τοῖς παισὶ 
δ᾽ αὖ τῶνδε, ὅσοι πάρεστε, αὖ ὁ. 44. ἰπῖύ. τοὺς τῶνδε νῦν τοκέας, ὅσοι 

πάρεστε. Νύπο 84 τῶνδε τοροίθηδιυμη παῖδες, οὐ 84 παισὶ ῬΙΟΡΟΓ 

Δυἐ Ιου] απ ΟἸηἰββατη Βα] ἄθτη ὑμῖν. Τίδατθ να]ρανὶ τηοᾶο ϑῦ, Ρ]6Π6 
τα βου θοπμᾶππι ογαῦ : ὅσοι δ᾽ αὖ τῶνδε πάρεστε παῖδες ἢ ἀδελφοί, ὑμῖν 

ὁρῷ." Ῥορρο. τὸν ἀγῶνα. δῦ {18 οοπίοϑῦ 'ἴβ {Π68. ΒΡΘδΙΚοΣ 

σο08. ὁπ ἴο οχραΐη, δηᾷ ποπορ {Π0 1Ὁ]]ΟΥ Πρ; Βοπίο 00. ΘΟΙΏΤΏΘΠΟΘΒ 
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τ γὰρ (θα Ἰοαγυ 8). τὸν οὐκ ὄντα. 866 Ν, οα ΠΙ. 44. ὃ 8. ------- 
καϑ᾿ ὑπερβολὴν ἀρετῆς, ὃψ ὦ βιιρεγαδιιγάατιοο 477 ουὐγξιι6. ἀρετῆς ἴδ ΠΘΥΘ 
ἰδ Κοπ, βαγ 8 ΒΙοοιηῆρ]α, ἴῃ ἃ σΘΠΘΓ8] 56Πη50 ἴο ἀθποίθ ὑυΠπαύθυθι 8 ῬΓδῖβθ- 
ὙΤΟΓΓΠΥ ΟΥ ΤΠΘ ἸΟΥ ΟΠ 8. ἀλλ᾽ ὀλίγῳ χείρους, διιξ (Θγ6η) 8οηιθιοηαΐ 
ἐπ γον. τοῖς ζῶσι 5 {π6 ἀαΐ. ἱποοηυηιοα, πρὸς τὸ ἀντιπάλον, 
70 ν᾽ (ΞΞΞ ὁχογοϊββα ἐουγαγ8) ατὺὸ ααυθγϑαῦῳ. ΤῊΘ 5᾽Π}0]60 1468 15 ὑπαῦ τηθῃ 

Ὑ}0111 ΘΗΨΥ {Π6 Ὁ ΘΟΙΩ ΡΟ  ΟΓΒ 85. ἸΟΠρ' 85 ὕΠπ6Υ 1ἴνθ. 

δοῖπῳ ἦηι ἐδ τοαν τες ΘΠ [Π6Υ ἃΓ6 ἀθδά. 
2. ὅσαι τοίογβ ἴο γυναικείας ὈῚ Ὑγπαῦ 8 Ο81164 σοηδύγιούϊο κατὰ 

σύνεσιν. ὅ66 Ν. οπ 1. 186, 8 1. τῆς---ὑπαρχούσης φύσεως. Ατ ΠΟΙ 

ΔΑ ΟΠ ΓΒ τοίου {Π15 ἴο {π6 νἱγίαθ οὔ δϑθδου᾽οπαίθπθββ, Ὀπὺ ΒΙοοιηῇο]ᾶ, 
ἴῃ ΤΥ ἡπᾶρτηθπῦ, ΤΠΟΓΘ ΘΟΥΓΘΟΙΥ ὑπαουβίβηβ Ὀγ ἰῷ σἠαδέϊέψ, {Π6 στϑαῦ 

γίἰγίθθ οἵ [Π6 ἔδθιηδ]θ 56χ. ἧς ΤΟΙοΓΒ. ἴο γυναικὸς ἱπηρ]164 ἴῃ ὅσαι. 

ΤῊ τοϊαίγο 15 πϑϑᾷ ἴῃ πη πα θῆηϊίθ βθη86. ΟἿ, 9618. Κάμη. ὃ 819. β. 

Βδπᾶρν {Π6π, 497 τολοηυ ἐλι67)6 πιᾶψ ὃ8 αϑ ζὐἰέέϊο α8 ροϑδίδί6 βαϊὰᾷ απιοη 

μιθηι, οἰ ἢ. 67" 707 σοοά ο17' 707 ουϊΐ. κλέος --- φήμη. 

μὴ ἐμποδών, πιού 

ΟἾΓΑΡ ΠΧ ΙΣΥ 

ἩΥΪΠΕ ΠΟῪ ῬΟΓ Γηρα {πῸ ἀπίν τυ μοἢ οπβίομη μ85 Δἀοπηδη 64, [Π6 ΒΡΟΔΕΘΥ ΔΏΠΟΠΠΟΘΘΒ {πΠαΐ 

Ῥτγου βίοη 15 τηϑθ [ὉΓ {Π6 τηδἰ πίβ παηοθ 8η4 δαἀποδίϊοι οἵ {π6 σμΠ]Πἄτσθη οὗ {Π6 ἀθοθαβθᾶ, δπᾶ 

ΟἸΟ568 τὶ ἃ ὈΓΙ ΟΥ̓ τοαποβί, [Πμδΐ 411} 514}1 τύ Γθ αἴζον [8 θυ ρσθββίοπ οὗ {μϑῖν στὶοῦ (88 1, 2). 

1. ἐμοὶ ἰΒ {π6 ἀαύϊνο οὗ {πΠ6 ἃρθπύ. Ὁ. ὃ 417. ---- λόγῳ 5. Δα 64 
ἴο εἴρηται, οα΄. δοοοπηῦ οὗ {π6 δηςΠούϊο ἔργῳ ὙΠΟ [Ὁ]]Ονν8. τὰ 
μὲν---τὰ δέ, ραγέϊῃ---ραγέϊψ. Ο.. ὃ 441. μέχρι ἥβης, πἰγυξϊί πιαπ- 
λοοίί, ἰ. 6. Δοοογαϊηρ ἴο {Π|Ὸ ὅ6Π0].. ὑγσμθη ΤΠΘΥ Ὑγ6 ΓΘ οἱ βῃςθθῃ Ὑθ8γ8 οὗ 

898. τοῖσδε ΤΘΙοΓ5. 0 {πΠ6 ἀθοθαβθῦ, δπηα τοῖς λειπομένοις ἴο {61 

Βαγνίνῖησ ΟΠ] άσοη. ὅο. ΘΟΌγ. οἰϊθα Ὀγ Ῥορρο (βᾳρρ!. Αἀποί.). 

ἀγώνων ἀδοροπᾶβ οὁἢ στέφανον. οἷς---τοῖσδε --Ξ- τοἢ67)6067----ἰἢ 676. 
οἷς ἰ5 ἃ Βοτύ οἵ ἀαἕ. σοπιηιοαὲ αἴου κεῖται. 

ὦ. νῦν... «ἄπιτε, διιέ ποῖ ἠαυΐηᾳ οφαϑοα δειρωϊ πη θαοῆ, ᾿ν8 γοϊαξἴυά 

(ὃν προσήκει ἕκαστος) αθραγ. 
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ΟΗΑΡΤΕᾺΚ ΧΗΥ͂ΤΙ.--Τῆν. 

ΤῊ ἀοβουϊρίϊοπ οἵ {π6 Ῥίαρτιθ αὖ Αἴμθηβ, οοπίαϊποᾶ ἴῃ {Π|656 ομαρίθιβ, 18 
ΠῸ 1688 οἱ υαύθἃ 88. ἃ. τηδϑίρυ- Ίθοθ οὗ 115 Κιπᾷ, ἔμδπ [Π6 ἔπ ΠΘΓᾺ] οὐαύϊοη 

σΥΒΙΟἢ 16 8οὸ ᾿πηπηβα] έν [0] Ονγβ. ὙΠῸ Βα ]θοῖβ 8γ6 ἀἴνθυβα, γοῦ 0Π6 ἰδίου Δ 
ΒΠ ΟΕ ΒΙΠΊΒ917 8 τηδβίοι" οὗ [Π6 ὕβπᾶθν πᾶ ραϊμείο πὸ 1685 ἔπη οὗ {Π6 θῃπθτ- 
βοῖϊο ἀπᾶ Βα] πι6. ΤῊ ΟΥΙβἼΠ, ΡΓΟΡΤΕΒΒ, Δ ἃ Ρ6ΒΌ]65 οὗ {818 ἀνθδα α] βοοῦτρθο, 
ΔΓ6 ἀοίμι θα 1 ἃ βύγ]6 βί Πρ ]ΑΡ]Υ 6168}, ομαβίθ, δηα βίη ρ]6. ὙΥ 8 βθοῖῃ ἴο 6 
αὖ ὁπθ6 ὑγνδηβρου θα ἰο {ΠπΠ6 ογονγαθα οἰΐγ, ἴο βίαπα δτηϊαβϑὺ {πὸ ἀθαὰ δῃηᾶ 
ἅγίηρ, ἰο Πθᾶν {Π6 σγοδηβ οἵ {π6 βυβδνουβ, ἀπ ὕο σγαῦοῃ {μ6 Βα }6 ῬΓΟΘ Ε88 
οὗ {16 ἀΐβθαβθ ὕο 15. αΐα] ἰθιυτοϊηαίίοη. 8 ἔστη δυγαΥ ὙΠ αἰβραβῦ ἔροτη. 
{Π6 501 Ηβῆποββ δηᾶ οουγατα ἴθασ, ὙυΒΙΘἢ θανθ ὑπ6 πϑαυοϑῦ δηα ἀθαγοβϑῦ ἔθ πα 

ἴο 16 δἴοπθ: δπᾷ νχἊὸ ἃΓ6 ΒΟΡΙΟΙ--ΒΌ 0 Κ6π αὖ [6 ΘΧΟΘβ568 ἴπ ὙὙΒΙΟΙ, τυ τνῃ 

ἄραι θέον {πὶ} 6γ 68, [Π6Ὺ 580. ΤΘΟΚΙΘΒΒΙΥ ὉΠ Ὑ]ΟἸΚΘα]γ ἰηάυ]ρο, 80 ἀ18- 
ΕἰπΟΙ]Υ ἀπ ἐπι ρ ΘΒ  υ ΘΙ Υ 8106 ὉΠ686 ἃ πα οἴμοι οἰ Γουτηβίϑῃ 68 οὗἩ {Π86 ΘΙ δυη Υ 
γοϊαϊοα, ἐπαῦ πὸ ὁῃ8 ὙΠῸ μα5 ὁπ06 τϑϑᾷ 10 τ 1} ΟΆΤΘ, γ7}}} οσον ἴον ροὖ 18 5ο]- 
Βδυτοντηρ ἃπᾷ βἰοκοηΐπρ ἀοία!]8. Ἐν εη [ον 6 τηδὴ οὗἉ σφ ΔΥ Πδῖν5, [πὸ ῬΊΑΟΌΕ 
ΟΕ ΑΥ̓ΜΕΝΒ, 88 ἃ 60]16σθ δβχϑγοῖβα πηϊαπθ ἃ πα ἰηίθγββίϊπρ, ΘΟ 68 Ρ ΜΙ ἃ 
ΡοβἤηΘ85 δπᾷ υἱνάμθαβ, ΒΙΟἢ. 18 ἔστι οὗ πὸ οὔμϑι βιυδ]θοῦ ἵπ Ηἷβ ὑγμῸ]6 

Θου 86 οὗ βύπαγ. ϑοτπθίϊηρ οἵ {818 το Ὺ 6 αὐλεϊ θαϊοα ἴο 118 δχίγθπιβ αἸΗ1- 
οα]ῦν, θαῦ τηογο, 1 ἈΡΡυΘΒοπᾷ, ἴο ᾿ΐ5. Ῥουγαῦ ὅο δῆρτανθ 1Π66]10}]Υ ἀροῃ ἴΠ8 
σους Ὁ] ταϊπᾶ {π6 ΒΟΡΡΟΙΒ οὗ (86 ἀγθδαζα] βοουυρθ, δῃ ἃ ὑπ 566 η68 οὗ βΒαΐ- 

[ον πρ; ΒΙΟᾺ 10 ρτοάυορά. 

ΟΡ ΕΣ: 

ΤῊΘ Βτϑί γϑὰγ οὔ {Π6 ὙΓΔῚ Οἴοβοβ υυἱ [ἢ [Π6 ΤΌ ΠΟΓΑΙ ΒΟ τη αἰ Ε168 δὲ το]αϊοα (8 1); ἱπ {π6 6 

εἰππίηρ οὗὨ [π6 βρτῖπρ, [μ6 ῬΘΙΟΡΟ ΠΏ ΘΒ 8Ὼ8 τππῖο 8ΠΟΙΠο. ᾿γταρύϊοη ἱπύο Αὐἰῖοα Ἀπ ἸΔΥ͂ 

υγαϑίθ [Π6 σουπίΥ (8 2); ποῦ Ἰοπρ αἴογνγαγᾶς [Π6 Ὀ]ΔΘῚΘ. ΘΟΠΆΠΊΘΠΟΘΒ 8 ΓΑ  ΔΡ65, ρα ηδύ 

ὙΥ ΒΟ πὸ Βυτηδη οἷα 18 οἰ Ποδοίοιβ, απ δι} 0] ΟΔΌΪΟΠΒ αὖ {Π|6 ἔθ μι 168 δηἃ οὔθ γϑ ἰσίουϑ 

ΟὈΒΘΙΥΔΠΟΘΒ ΡΓΟΥ͂Θ 8}1Κ6 δίῃ δ πα Ὁ561685 (ἐκ 8, 4). 

1. Πελοποννήσιοι. - - «μέρη -οΟτῶν Πελοποννησίων... «μέρη. ΔΒ ἴὖ 
ΠΟῪ βίαπαβ, τὰ δύο μέρη (ἕυρο ἐδένα8. ΟἿ. 11. 10. ὃ 2) 18 π΄ Δρροβί (ΐοῃ 
ἢ πο Ῥγθοθαϊηρ πομπηϊηαίϊνο. ΟἿ, 9 15 ἅδη. ὃ 418; Ὁ. ὃ 800. 8, 

566 Ν. αἷ8ο οἡ 1. 89. ὃ ὃ (θα). 
8. ὄντων... «᾿᾽Αττικῇ, απ τοἼονν ἐδον Ππαᾶ πιοΐ ϑοοη, ἡιατῳ ἀαμ8 ψοέ 

«Αἰζῖοα. ἡ νόσος, ἐ]ι6 ροβέλϊομοο. ὙΤῊΟ «ὐίϊοϊθ 15 δα ἀρᾷ θθοϑαβο {815 
Ῥίαστιθ νγᾶβ 80 ὙΧ6}} Κποῦχῃ. λεγόμενον. Τῦ ἰΒ θούίοτ (ἢ ῬΟΡΡΟ 

δᾶ Κυρ. δίδου. Οδιπογ τὶ 8) ἴο ἰαῖκο 0818 ἴῃ 8ῃ ΔΌΒΟ] αὖθ 50Πη80 (88 εἰρη- 

μένον, 1. 140. ὃ 2), μη ἴο τοῖον 10 τ {Π|ὸ ΟἹ] θυ οὐἰὑϊο5 ἰο νόσημα ὁ0}- 
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ἰαϊποᾶ 'π νόσος (οἴ. Ο.. 8 468. δ), οΥ ἴο {πΠ6 Ἰᾶάθῷ ἴῃ φΘποτἃ] ἀοποίθα ὈΥ͂ 
{π6 ποιὰ ἐλέη. οὕτως 15 ἴο Ὀ6 οοπδύγπιοίοα ἴοι γενέσϑαι, ἴῃ {116 
Β6η56 οἵ ἐο δβιιοῦ, ὦ ἀθφγδθ, Ὁ {Π6 ἔογοθ οὗ {π8 ργθοθαϊηρ τοσοῦτος. 

4. οὔτε... . ἀγνοίᾳ, 70. ἐλ ρῃμδίοϊαγι8 δον γι γυϊδἦ, το α88ἰβέαγιοθ 

«οἤοη, 7γ8ὲ ἐμγοιισῆ, ἐσπογαλοο (οἵ ὑΠ6. αἴ56456) ἐλοψ αἰξοηιρίεα ἰο οβεοί 
ὦ δτ)6.. ΤΏΘΓΘ 8ΔΓΘ ΟΠΘΙ νγᾶυ8. οἵ ὑγϑηβιαύϊπρ {Π18 βθηΐθποθ, {πὸ τηοϑβῦ 

ἘῈᾺ] οὐ υν Ι ἢ ἰβ ἠο οοπβίσιοῦ ἔπ 6 Ῥυίϊοὶρ]Θ σι {Π6 νϑρ (Ὁ. ὃ 295. 8), 
70. ἐλ6 ρὴηγδιοϊανι8 106 76 μηπαδϊο αὐ 77),8ὲ ἰο 7ιεγγδῆ, απ γοηιθάμ ἐδγοιι ἢ, 

ἐσηογατιοο 9 ἐλ6 αἀἴδοαβδθ. ΤΊνῖβ ᾿η ρΡ]165 ὑπαῦὺ δἰθθυυνα 5 [Π0 ΠΥ ΒΙ ΟἾΔ Π8 

50 ππαοιβίοοῦ {Π6 αἴβθαβθ, 88 ἴο οὔ ὑΠπ050 ὑγΠὴ0 “616 ΔΗΠ Ποία τ Ἰῃ Τ{, 

ΥΒΙΟἢ τγὰ5 ποῦ βοβ. Βαῦ {πΠ6 οχρ]απδίϊοη, τυ μῖο ἢ 1 Ππᾶνο δαορίρα ἰοῦ 

606]., ἱπηρΡ1168 ὑπαῦ 1Π6 Ῥῃγβιοίδηβ, ὑγῃθῃ. ΠΟΥ Ὀθοϑιηθ υγᾶγο οἵ {Π9 

ἘΠ] ΘΙ αϊησ Π]Δ]Π ΘΠ οἵ ὕΠ6 αἴβθαβθ, σάν Πρ πα α1α πού ργοίθῃα ἴο 

ΔΗΥ ΔΌΪΠΙΟΥ ἴο ῬγΘβου 9 ἔοὸν 16. [Ιη4664 τηοβύ οὗὨ πθιη, 85 ΔρΡρθδΓΒ ἔν οτη 

{πὸ ΦΟ]ονγπρ οοπίοχί, [611 ν]ούϊτηβ ἴο {Ππ6ὶ} Ῥγο ββίοπαιὶ ἀπύν οὗ αἰΐοπα- 

ΠΟΘ. ΠΡΟῚ {Π6 5101. ὅσῳ -ε τοσούτῳ ὅσῳ. ὅθ0 Ν. οῃ 1. 08. ὃ 2 
(ομ4). τέχνη (86. ἤρκει). ὙΤΠΘ 5080]. 8Δ4458. οἷον μαντική, ἐπῳδή, ἴπ 

τ ίθσθποθ [0 ὑυβΐοῃ ῬΟΡΡΟ 5808, “πο Τουίαβθθ 8ΓΒ Πηπβῖοα σϑίθγθηαδ." 

ΤῊΘ οχρδηδίϊοη οἵ {π6 9 Π0]. νυγου]Ἱᾶ βαὶϊῦ Ὀθίζου {Π6 σογβ μαντείαις 

καὶ τοῖς τοιούτοις ὙὙΠΙΟΩ [Ὁ]]ΟΥν. ὅσα τε... «ἱκέτευσαν, τοΠαΐθυ67' 

ϑιιρρ[ἱοαΐίονιϑ ἐλπομ ΟΠ γα αὐ ἐλ ἐθηιρί68. ὅσα ἴο ΜΠΪΟΏ πάντα Υοΐοι5 

18. ῬΓΟΡΘΙΙΥ δῃ ϑδοουβαίϊνγθ ΒΥΠΘΟΟΟΠΪΟΔΙ. μαντείαις (ῬΟΡΡοΟ πᾶ 

Κνῖρ. μαντείοις), »γορἠεδβμίτιδ. Τῇ τοῖς τοιούτοις (ϑιιοῦ, {δ ἐλιἴγη68) 

ΤΟοῚ5 [ο ἱποδη αι 8, 85 18 ΡΘΠΘΓΆΠΥ ΒαρΡοβϑᾶ, {π0 ᾿πα ΘΠ ΠΙ ΘΠ 655 νυ Ἱ1ἢ 

τί οἢ ἰὉ 185 τϑίδυγθα ἴο, βου {παῦ ΤΟΥ ἀἸά65 Βα νοΎῪ Π{{1Ὸ οοπῆ- 

ἄοπορ 'π ἔμθα. Οἵ, Ν, οἡ 1]. 8. ὃ 8. τελευτῶντες, αὐ ἰαβί, γπαίζί. 

πς, ἃ 910..ὄὔ {πὸ 9. 8: αὐτῶν ἀπέστησαν, ἰζεῳ αὐϑίαϊηοα, 7γοην ἐ}.688 

ἐπῖπρθ. ΤῊΘ Τϑᾶβοη 15 οοηἰδιηθα ἴῃ ὑπὸ τοῦ κακοῦ νικώμενοι. 

ΟΕΓΑΡ ΕΗ ΧΉΥΤΤΙ. 

ΤῊΘ Ιοοδὶ οτὶσίπ οὐ Π6 ρίαστι 18 βαϊᾶ ἴο ἴδυθ Ὀθοη ἴῃ ΕΠ ΠΙοΡρῖα, νπθποθ ᾿ξ Ρογνδᾶάρα {180 
στοαΐου ρατὺ οὗ [π Ῥοσγβίδη ἀοτηϊπίοηβ, δη ἃ Βα θ Π]Υ Δρρθαγθα αὖ ΑἰΠ6ΠΒ ἴπ ἐπ ῬΊγεθα8 

δηᾷ αἴἴουνναγαᾶβ 'ἴπ (ῃ6 ΠΡΡΟΙ οἷἐγ (88 1, 2); [Π6. ἰδίοτίϑη, μαυ πο Πἰτηβ6 1 ὍΘ ΘΝ βῖοΚ ἢ 

ϊ δῃᾶ υυϊζποββοᾶ 15 οἴὔϑοίβ οὴ. οἴμθυβ, ΘΧΡΓΌ5568 ΗΪβ ᾿ηθηςίοη ἴο τοῦθ ΠΟΤ Υ {Π 6 ΤΠΘΠΠΟΥ 

οὗὨ 8. αἰΐδοξ, Ἰϑαυὶπα ἰῦ [Ὁ ΟἴΠΘΓΒ ἴο ᾿πυθϑεϊ σαΐθ 1{8 οὶ σῖπ, απᾶ [Π6 οδπ86 οὗἉ 118 Ὀρίηρ 8019 
ἴο ῥτοᾶποθ βαο ἢ δὴ θητγθ ομδησο πὶ 6 μπτηδη ὈΟΥ͂ (δῇ 8, 4). 

1. τῆς ὑπὲρ Αἰγύπτου, ἐλ6 γανὲ ἰψίπρ αϑουό Πσῃρέ, 1. 6. [πὸ τϑρίοι 
οὗὁὨ φΟμΠΠΙΓΥ ΠΟΥ͂ ΟὉ]164 ΝΈΡΙα, θηπηδαν, Ἱπο πα ]ηρ ἃ ρατὺ οὗ ΑΥββὶ ἰδ. 

κατέβη 15 .1ιΘ τὸ {ΓΟ ΡΊ  ΆΠΠ}ν πο οὐ δὴ ᾿πδηϊπιαῦθ Βα] θοῦ. βα- 

σιλέως οἵ Ῥριβῖδ. τὴν πολλήν, ἰλ6 συ θωϊοοέ ραν. Ἀ. ὃ 246. 8. ο. 
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ῷ, ἐνέπεσε 5 ἃπι ΘΧΡΙΟΒΒΙΟΠ. ΟἿ ΘΟΙΏΠΊΟΠ π860, ἴ0 ἀοποίθ {πΠ6 βιᾶᾶθη 
Ῥγθακίηρσ ουὖ ΟΥ αἰδοῖ οἵ τηδ]!ρηδηῦ αἴβθ88568. ἥψατο, ἐέ αἰξαοϊοά. 

5. 8.199. 1. -ττ-- ὥστε ΤΘΙΟΓΒ Ὀ8ῸΚ ἴο ἐξαπιναίως. ἐς τὰ φρέατα, 
ἑπίο ἐ}ι6 οἰδέογγ.8 οὐ τραΐογ-ἐαγυῖ8 ἀϑθα ἴῸΓ τϑοθὶνἱησ δηα οοπίαδϊ πῖπρ [η6 
ΤΑΙΠ -Ὑγαίο, 85 ἈΡΡΘΔΓΒ. ἔγουη ὕΠ6 ΘΧΡΙϑηδΟΥΎ βοηΐθηοθ ὙΠ ΐο ἢ Γ]Π]ΟΥ8. 

αὐτόϑι, 1. 6. ἴῃ {ῃ6 ῬίγεθυΒ. ἐς τὴν ἄνω πόλιν, ἑηιΐο ἐ6 10} 

οἱέψ, 50 ο8116 ἴῃ αἰβυϊπούϊοῃ ἔγτομα ἡ κάτα πόλις, ἐΐι6 ἰοιρο7' οὐέψ, οὐ {πᾶ 
πο τγὰβ Ὀα]Πῦ ἀΡροπ {86 ρΡ]δίῃ. πόλλῳ μᾶλλον, ὅπ 77 φγεαΐεν 
πιρηϑογ8 ἴῃ ΠΘη 1 Ὑγ85 οομηπρα το {Π6 ῬΊΓΕΘΠΒ. 

8. αὐτοῦ, 1. 6. {π6 ᾿αἴβθδ86. ὡς ἕκαστος γιγνώσκει, δαοὴ, α8 ἢθ 
ἐδύηζ8. 886 Ν. οπ 11]. 91. ὃ 8. ἀφ᾽... «αὐτό, 7γοην τολαΐ οαλτι86 ἐΐ 

ηιοϑύ ζἰβοῖψ αγόοϑ86 --- ιρλαΐ τραϑ ἐΐ8 ργοθαθίθ οαιι86. ΤῊΪΒ 15 ἃ βιιβίδηνθ 

οἷαθβο ἀθρθπαϊπρ ἸΡῸΠ λεγέτω, 88 065 4150 τὰς αἰτίας. μεταβολῆς 
ἀθροπαβ ὁπ ἅστινας ἴῃ [9 56Π586, τοῤίολ, ἦγ, 80 σγοωΐξ ὦ οὁἠαηο. ῬΟΡΡο 

ΒΔΥΒ μαῦὺ {Π6 βθηΐθῃμοθ Ὑχϊ θη ἴῃ {81} νγου]α 6: καὶ τὰς αἰτίας (80. 

λεγέτω) ἅστινας ἱκανὰς αἰτίας τοσαύτης μεταβολῆς νομίζει εἶναι. Ῥαῦ 
[Π6 σονθυπηηθηῦ οὗ μεταβολῆς 15 1655 Πα ΓΔ] ἴῃ {118 τη046 οὗ οοπβίσιο- 

(Ἰοη. δύναμιν [Ό]]Ονγ5 σχεῖν ὙὙΒΙΟῊ ἀθρθμ 8 ΡΟΠ ἱκανὰς (5. ὃ 299, 

6). ἀφ᾽ ὧν ἀθροπᾶβ ἴῃ ΘΟΠβγΠΟΌΪΟΠ. ἼΡΟΙ ταῦτα (86. τὰ σημεῖα) 

δηλώσω. μάλιστ᾽ ἂν... . ἀγνοεῖν --- πιαμ ποῦ ὃ6 το᾿οίῳ ἐσπογαπέ οἢ 

ἐλ6 αἴδοαϑο (ἴῃ Θομβθαπθποθ οὗ) λαυΐηῳ 8οηιθ ργδυΐοιδ δηοιοίθα!ο (τι 

προειδὼς) 97 τέ. ΤῊΘ ορίαἰνο ποι Θ ἀθροπαᾶβ οἢ ἃ ζαΐατο νϑὺῦ (δηλώσω), 
8δπἃ ἀθηοῦΐθβ ἃ οοπα] ομδὶ βαρροβιτοη ΟΣ οοη͵θοῦαγθ. ΟἿ, Κὶ, ὃ 8988. 6. 

ΟΗΆΡΤΕΒ ΧΙΥΧ: 

ΤῊΘ 5οάβοῃ ἴῃ ὙὙΒ 6 ἢ {Π6 Ρ]άστιο ὈτΤΟΚΘ οὐὖ νγ88 ἴῃ 811 τϑϑρϑοῖβ Πϑδ] ἢν (8 1); {Π6 αἰδοίου 
βτβὶ βμουγοᾶ {56} ἰπ ἴμ6 μοδᾶ, ὑγβίοη Ὀδοδπιο γ᾽] θεν μοαϊθᾶ, ἐμ ογ 68 θοΐης ᾿πἢδπηο, 

Αἴτου τυ μἰοἢ {Π6 σα]οῖ απ ἴοπσαθ Ὀθοδτηθ αθβοϊθα δηα [ιϊἃ ἕο ἃ σγτοαῖ ἄβθοτϑρ (8 2): (ἢϊ8 

ττδ8 ΤΟ] ον θᾶ ὈΥ ΒηθοΖίηρ' Πα ΠΟΔΓΒΘΠΘΒ8, Πα 500 {Π|6 αἰβθαϑ ἀθβοθπαθα ἱπίο ἴῃ Ὀσθαβδὲ 

δῃ ἃ βίοιηδοι, πᾶ ργοάποθᾶ νου η 8 Πα Ὀ]ΠΟῸ 8. αἰβοθαΓΡ.8. συ στραΐ Βα σῖηςσ (8 8): 

Βἰσσου 8, ΘΟΠΥ αἸβ ΟΠ 8, Ὁ Πα ΒΡΆΒΙῚΒ Οὗ ἸΟΠΘΘΓ ΟΥ̓ ΒΠΟΙΙΟΙ ἀπγαίίοι ἴΠ 6 πη [Ο]]ονγ θα (8 4): (1 

δκίη νγαὰβ ποῦ Βοΐ ἴο {π6 ἴοῦο, Ὀὰΐ Ἰἰνα, ἀπᾶ οογογθᾶ τὶ 5118}} ΤΩ ΡΙ68 δηαἃ ΒΟΓΘΒῚὶ 

ἱπίοσηδ!ν, ΠΟΥ νυ σ, ἴΠ6 ἢθϑῦ Ὑγ88 80 στοῦ {πᾶ (Π6 5]15Ὡϊοβὲ οονθσίπρ οὗ ἴμ6 Ὀθοᾶγ δου! ποῖ 

θ6 ὁπᾶατοα, δηα τηδὴν ἰΠγΘν ὑΠΘΠΊΒ6] γ 68 ἰηΐο τγ6}18 ἴο φαθΠ ἢ μοὶ τασίησ (Ὠϊτϑὲ (8 δ); 
{86 Ῥαίθπίβϑ ὙΤΘΓΘ 4180 Το ϑί 6858 8 πα ὙγΚοα], γοῦ τοίαϊ ποᾶ {Ποἷγ βέυθησίῃ ἴῃ 8 ατθαῦ ἄθστθο, 

ἘΠῸΠ] ἔῃ οτἱβὶ8. οὐ {Π6 αἴβθϑβθ, ὙΠ] ἢ Ὑγα8. ἴῃ ΠΪηΘ ΟΥ βΒθύϑῃ ἄδυβϑ; Ὁ [ΠΟΥ δϑοδρϑα {}]8, 

[16 πηδᾶν Ῥαβδίπε ἄονγη ἴο Ποῦ Ῥον 615 ρτοάπορᾶ ἐῃοτθ ὉΪΟΘΓ 0 Π8 πὰ ἀἴατγηοοα τυ μἰ οἢ 

οαττὶ θα ποῖα οἷ᾽ (8. 6): [ὉΓ [η6 αἴβθαϑθ Ὀθαίππῖης τὶ (η0 θα ρῥαββθᾶ {ΠΣ σἢ 16 

ὙΠ0]6 βυβίθπι, δηα Ἰοῦδ 108. ΤηΔΓΚΒ. ἴῃ [Π0 ὙΘΙΥ ΘΧΊΓΘ 168 οὗ [Π6 Ῥοᾶγ, δηἃ δοῖηθ ὙΠῸ 

Βαγγίγοα ἰδ ὙΥΘΓΘ ἴῃ 8 βίδίθ οὐ υὐΐϑυ Του [Ἅ]η 688 (88 7, 8). 

1. γὰρ οἴὔθῃ ΘΟΠΠΊΘΠΟΘ68 ἃ ΠΔΡΓΔΙΊΟΙ, {Π|6 Βα] θοῦ οἱ νυ μ1ο} ἢ85 θθθῃ 
ῬΓΘΥΪΟΌΒΙΥ ἰηὐγοάπορα ο [πο θά θυ 5. αὐὐθηίοη. [ἢ 51.1.01} ΟΆ505 1ὕ ΙΩΒ Ὺ 
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ὍΘ Το πογρᾶ ποῖ. 866 Ν, οἡ 1. 4. 81. ἐκ πάντων, αὖουο αἷΐ. ὅ66 
Ν. ὍΝ 1. 120. 51. ἄνοσον, 766 7)οηι βίδξηιθδδ, ἀθαϊίδῳ. ἐς, ὅπ 
γεϑρεοΐ ἴο. ἐτύγχανεν ὄν. 8. ὃ 295. 8. ἐς τοῦτο πάντα ἀπεκρί- 

ϑη, ΘυοΥ ἐἰίγιε58 ἀφἐογηνίπιεα ἔπ ἐδ. ΤῊ ἘΠΡΊ5}) Θχργθββίομ, “8 46- 

ἰουτηϊπαίΐοη οἵ Ὀ]οοᾶ ἴο {Π6 ἢθ84," ὃἃ5. ΑΥΠο] ἃ τ Δ ΓΚ5, ΔΡΡΘ8Γ8 ὙΟΓῪ 
ΠΘΔΙΥ ἴο ΘΟΥΓΘΒΡΟΠΑ ἴο {Π|8 Ῥᾷββαρθ. 

ὥ. τοὺς δ᾽ ἄλλους, ἐλδ οἰλ678, ἱ. 6. ἔΒοβθ πὸ ὑοῦ ποῦ ἢ] οὗ οὔμον 

αἴβθαβθθ, γΏΘη [ΠΟΥ ὙΓΘΓΘ 56 ]Ζϑα ἢ [5 τη] ϑᾶν. ἀπ᾽ οὐδεμιᾶς 
προφάσεως, 77 οην πὸ ἀρραγεηέ σαλίδ6. τὰ ἐντός, τοἱέλίη, --- ἐλ. ἐπ- 

ἐογπαΐ ρῬαγίβ, τοίου Πρ, 85 ἰβ δυϊἀθηῦ ἔγομτι νυ ηϑὺ ΤΌΠΟνγβ, το ἴΠπ6 τποῦίῃ. 

ἄτοπον καὶ δυσῶδες, αἰδαγγεοοαῦϊς απα γείϊ ; οὐ Ῥυμαρ5. θούξοσγ, 
δίγατισε απά 7εεϊα, 1. 6. δε ἕο δὴ ἀπαβηδὶ ἄθστθθ. 80 Ατσπο]ά. 

8. μετὰ βηχὸς ἰσχυροῦ, «οἰξὴ α υἱοίεηέ οοιισῆ. ὁπότε.... 

στηρίξαι, τρλεη, ἐξέ λα 7αεα ἐΐδε1} (ΞΞΞ: Ξοι{164} ἐπι ἐλδ δίοηιαεῆ. 8586 Ν. 
οἢ 1. 49. ὃ 8 (ηἰ{.). ἀνέστρεφέ τι αὐτήν, ἐέ αὐδέιν οα ἐέ (1. 6. {π8 

Βίοτη 8 0}})} ; ΠΙΘΓΆΠγ, ἐμγπθα ἐξέ τρβίας ἀοιρη. ἀποκαϑάρσεις.... 

ἐπήεσαν, ἀπά ἐλαΐ τολίοῇ, (ἸζογΆ]]γν, αἷΐ ἐΐλοδο τολῖο!) ἐ8 σαϊϊοα ὃν ρἢμεῖ- 
οἴαηϑ, αἰδϑολανσο8 9 ὑῖΐο, βιρογυεηδά (ΌΥ [π6 γοταϊπρὴ. 

4. λὺγξ---κενή, α ἀϊοοοιισῆ. ὙῊΪΒ ἰβ ποῦ 8Π ΠΠΈΚΕ4] ΘΟὨΞΘΗΩΌΠΘΠΟΒ οὗ 

{86 5ύγαϊπίηρ πα ἰγγϊἰαοπ ργοάποθα ὈῪ Θχοθββῖνθ ὙΟΠΒΒΕΝΣ Ασποὶα 

[865 λὺγξ ἴπ {Π6 5θη886 οὗ γοίολίπῳ, πᾶ λὺγξ κενὴ οὗ ἐπεβοίπαϊ 
γοίοἠίη, ὙὙΠ6ὴ ποίῃϊηρ ἰβ Ὀγουσῃῦ ΟἹ ἔγοτη {8 βέοιηβδοῆ. μετὰ 
ταῦτα, Τηιγηε(ἑαϊεῖψ. 80. ἴῃ68 5080]. Ορροξρᾷ ἴο {15 ἰβ πολλῷ ὕστερον 
ἴῃ [Π6 ποχῦ οἰδαββ. ᾿ 

ὅ. τὰ μὲν ἔξωϑεν (δχατογ πα.) βἰδπ 8. ορροβθᾶ ἰο τὰ δὲ ἐντὸς ἰηῇδ. 
ἁπτομένῳ (80. αὐτοῦ), ἐο οπ6 ἐοιμολίπῳ ἐὲ (--Ξ- ἡ ἀπῳ οπθ ἰοκοϊοα 

τί. Μύ. ὃ 388. δ) ευΐογπαϊίψ. ΤῊΐ5. οὗ Θοῦγβθ τϑίειβ ἰο ϑερμὸν ΔΙΟΠΘ, 
τεας χλωρὸν τοίδΓ5 ἴο {πΠ6 56η86 οὗ 5ἰσῃΐ. μηδ᾽ ([Ὁ μήτ᾽) ἄλλο τι 
ἢ (Θο. ὄντες) γυμνοί, 107 ἀπῳ {λίπ οἶς ἐΐαπὶ δείπρ παζοᾶ (--- τιον δεῖγ 
ἜΣ ΕΣ ἔλαπ παζθα). γυμνοὶ ἴα ΠοΙῸ Ραῦ ἴπ (Π6 ποτηϊπϑίϊνθ τηᾳβ6ὰ- 
Ἰπη6 Ὀθοϑῦξθ, ἃ8 ΑΥΠΟ]α ΤΘιηΓΚΒ, τὰ δὲ ἐντὸς οὕτως ἐκάετο --- τὰ ἐντὸς 
οὕτως ἐκάοντο (80. οἱ κάμνοντες), ἃπᾶ {Π6 Δα]θούϊνα ἰ5 ρας ἴῃ {ῃ8. οἄϑ6 
ἴῃ τ μοἢ {Π|0 οπλϊτθα ΒυθἼθοῦ οἵ [μ6 ᾿πῆπη!ἶνθ μ85. ὑμ8 υἱἰ γέμα! ἃρ- 
Ρθαγϑᾷ. ἥδιστα... ῥίπτειν, απια τροτϊα πιοδέ σίαάϊῃψ ἤαυς ἐϊγοιοπ 
(ἂν---ῥίπτειν --- ἔρριπτον ἄν, 80. εἰ ἠδύναντο. Κ΄. ὃ 841. Β. 1) ἐλοηιδοίυος 
ἡπίο οοἰά τραΐθν. Τηβίθδα οὗὁἨ [Π6 ῥγοίαβίβ εἰ ἠδύναντο, Ῥορρο πυγουἹᾶ 
ΒΌΡΡΙΥ εἰ ἡμελοῦντο ἔγοτη [Π6 [0] πρ οοπίοχί. 
ἔγοτα 186 [Ὁ] ουσίησ σογρ. ΟἿ Κ.ὶ 8 8406. 9. ἃ. καὶ ἐν... «ποτόν, 
απα ἐέ τοα8 ἐΐ6 βαπιθ ἐπίηῳ (1. 6. δα. }}} 7 ἀπανδ]ηρ), ἜΡΙΝ ἐλεν 
ἀγατιῖ πυνιοῖ, οΥ' {ἰξέϊδ; Ἰἰζθυ 81] ν, πῖον σορίοιι ο7" αἱηυϊχυοποα ἀταισὴξβ 
ἐοηοὦ ἐο ἐδ βαηιθ ἡχίς 

θ. τοῦ μὴ ἡσυχάζειν 18 ΘροχΘροίϊο8] οἵ ἡ ἀπορία, ἐΐι6 ἐηιροϑϑὶ εν 

τοῦτο, 80. ἔδρασαν 
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47 οοηιροδίηρ ἐϊιοηιδοῖυθβ , Ἰἰΐθγ ]]γ, ἐλ6 ποί Φηοιοΐη τοπαΐ ἰο ἄο ὁπ αὐ- 
δου 97 ἐμοῦ" ἱπαϑι λέν ἐο γο8έ. μὴ 18 ποῦ ΠΘΙῸ [0 Ὀθ τϑίδυσθα ἰο [86 

μὴ δ[ἴΌ6᾽ ἃ ὑσγογα ἀθηοίϊηρ ἃ πϑραίϊνο ἰάθα (5860 Ν', οἡ 1. 10, ὃ 1), ἴον {Π6 
ΤΘΆΒΟἢ ὑπαῦ [Π6 ΟἸδαβθ 18 βθραγδίθ 8Πη4 θχρ᾽ηδίογυ. ὅσονπερ.... 
ἀκμάζοι, αϑ ἴοπῷ αϑ ἐλ6 αἴϑθαϑο τρα8 αὐ ἐΐ8 πεῖσλέ. Τὴ δάγου αὶ] β6η- 

ἴθποθβ ὑΠ6 [θιηροῦΆ] Θαν ΘΓ 15 [Ὁ] Ονγθα ὈΥ͂ ἔπ ορίαἰϊνο, σμθη ἐπαῦ 
ὙΓΠΪΟῚ 15 5814 15 Βοιη θυ] Πρ ΤΠΘΓΘΙΥ ᾿τη σ᾽ πο οὐ ἐπουρῃύ οὗ παρὰ 
δόξαν, δεγοηα οαρεοξαζίοη. διεφϑείροντο---ὑπὸ τοῦ ἐντὸς καύματος, 
αἀϊοά φ ἐλό ὑμιέογηαὶ ᾿δφαέ (. 6. [μ6 ἔδυ). ἔτι ἔχοντές τι δυνάμεως, 

«οὐ ἐλον ψοὺ λαά (866 Νοῖίοθβ. οἡ 1. 18. ὃ 6; 51. 8 4) εοηιθ βἐγοησέλ. 

ΤῊ5 οἴδαβθ ὈΘ]ΟηρΒ. ἴο διεφϑείροντο. διαφύγοιεν {Π|πῶ0 οΥἾ515. -ττττ- 

αὐτῇ τοῖθυβ ἴο τὴν κοιλίαν. ἀκράτου, Θαχοθϑϑῖυο, υἱοϊογιξ, -ττττττ-- δὲ 
αὐτήν, ἷ. 6. ἴῃ αἸδτΓ ΠΟ ἃ. 

Τ. γὰρ ἰπίγοάπορβ [Π6 ΤΘΆΒῸΠ ὙΓΥ {Π6 αἰβου 8" νγὰ5 βαϊα ἴο ἀθβοοπᾶ 
(ἐπιπιπτούσης, ὃ 0) ἱπῦο {πΠ6 ὈουνΘ]8. τὸ---κακὸν 5. {Π6 Βαθ]θοῦ οὗ 
διεξήει. ἰδρυϑέν, δοίη βοαΐοα, ἃν ΘΧΡΥΘββίοη οὔθ Θπρ]ου θα ὑγΠ6Π 

8 ἀἴβθαβϑθ ΓΘ Δ] 5 βού θα ἴῃ ΒΟ Ρᾶγύ οἵ {Π6 Ῥοᾶγ. μεγίστων 

ἄδηροιϑ. τῶν... .ἐπεσήμαινε, ἐΐ8 8θίφιγ9 97 ἐδ οατν θην ϊ68 ἰε7Ὲ ἐΐ8 
φιαγῖ. ΤῊΪΒ τϑίθυβ αὐτοῦ ἴο τοῦ κακοῦ. Κυίροι, ΠΟυγΘυθῚ,, Γοῖουβ Ὁ ἴο 

τίς, Δ Πα τηϑκο5 1 ἀθρβηᾶ οἢ ἀκρωτηρίων. γέ, '. 6, Βονγονον {ῃ6 
Ῥαίθηῦ τη ὺ πᾶνθ ᾿ἰνθα {πγτοῦρ {π6 στοαίοδυ ἄδηρθιβ, πΠ6 {Πϊησ ΠΘΓΘ 

ΒΡΟΚΘη οἵ αὐ ἐθαδέ ὨΔρρεπβᾶ. 
8. κατέσκηπτε. ΤΠὶ8δ ΟΓᾶ ΠΔΡΡΙΥ ΘΧΡΓΘΘΘΘ5. ὑπθ σἱοϊθποθ πᾶ 

ΤΔΡΙαΙγ οὗ {η6 αἰίδοκ, 10 Ῥοὶπρ πϑρᾶ οἵ [86 ἀοβοθηῦ οὗ Ἰρηἑηϊηρ, 

Β[ΟΓΠΊ5, ϑίο. αἰδοῖα. ΤΠΘ ρᾶγίβ οἵ {Π6 ῬΟΩ͂Υ δῖθ οὔἴοῃ ρμαῦ υυϊποὰὺῦ 

{86 ἀγίϊο]θ. Κυῦρ. εἰσὶ δ᾽ οἱ καὶ τῶν ὀφθαλμῶν, ατια 8οηϊ6 106} 

αἀοργῖυφα, φυόγν 9 ἐλιοῖγ' ογ68. ἀναστάντας, ἱ. 6. ΏΘη {ΠΟΥ τοοογογρθα 
(θυ ]]υ, 7086 10) ἴτομι ὑπ ἀἴβθαβθ. τῶν πάντων Ἰἰμλϊ8 λήϑη. 

ΟΡ ΤΨΈ 1ς 

ὙΤΠαΐ (158 αἀἴβθαβο υγὰϑ αἰ θγθηΐς ὕγουη 811 ΟἿΠΘΓ ΤηΔ] δ 68 18 500 η ἴῃ ἴμο ἴβοί, {πὲ ποὶτμοΓ 

ΓΒ ΠΟΙ Ὀθαϑίβ ὑγουθα ὁ {ΠΠ6 ἈΠΡΌΌΓΙΘα ΘΟΥΡΒ68, ΟΥ ἰδ που αἰᾷ {ΠΘΥῪ Ρϑγίβῃθα (8 1), 8 

Ῥτοοῦ οὗ νυ Βῖ οἷ νγα5 [Π6 αἰβαρρθάγαποθ οὔ [Π6 ὈΙΓΩ͂Β ΟΥ̓́ΡΓΘΥ, δπα ΘΒΡΘΟΙ ΠΥ οὗ [Πη6 088 (8 2). 

1. κρεῖσσον λόγου, οχοοοαϊηᾳ αἰεδονλιρέϊοτ, φγοαΐον ἐΐαγη οαη, ὅ6 αἀ6- 
βογιδοα. Ἰ΄. ὃ 828. 6: Ο. ὃ 468. 1. τὸ εἶδος τῆς νόσου, ἐλ6 δϊπά 

47 {λι6 ἀἴδοαδο. τά τε... «φύσιν, απὰ ἐγι οὐδ θοῦ γ6βρθοίβ ὨΊΟΥ6 (ΥἾδῦυ: 
οὐ ἔλα, ἤπιηλατι γιαΐιν6 σαη θηάιγ6 ; Ἰἰΐοτα]γ, ἐλαη, 8 ργορονἐϊοπαΐο ἴο 

δηνανν παΐμ)"6. ἐν τῷδε 8 ΘΧΡΙαἰ πα ἴῃ τὰ γὰρ ὄρνεα κ. τ. Δ. 
ἐδήλωσε---ὄν, δἠοιοοα ἐΐ8ε17 ἰο 6. 880 Ν. οἡ 1. 11. ὃ 8. 

τῶν ξυντοόφων, {6 ογαϊπαν ((ἰ868568). ἅπτεται --- ἀθυοι, γοοώ 
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“ροΉ. πολλῶν ἀτάφων γιγνομένων, αἰξμοιιῆ, (Θ66. Ν'. οπ 1. ἴ. ὃ 1) 
ἐλιογ 6 0676 ἡλατῳ τἰγιδιυιν"οα, 607}868. ἢ γευσάμενα διεφϑείρετο, ον ἐ 

(5δε0 Ν: οἱ 1. 71. ὃ 6) ἐλεν ἐαϑέοα (οἵ {πΠ6 ἀφαᾷ ὈοαΪ65) ἐλον μον)" 8) θά. 
2. τεκμήριον ἰδ ποῦ, ἃ58 ΒΟΠ16 {ΠῖηκΚ, ἃ Ῥγραϊοαΐθ ποιηϊηδύϊγο, Ὀπῦ 5 ἃ 

ῬτΟΡοβι το ὈῪ ᾿ἴβο ἢ, ἃ5 πὶ 11. 59. ὃ 2, ποτ ΘΙ που Ραΐ5 ἃ ΘΟ]Οη δον 

1, 8ἃ5. 6 Βῃου]ᾶ ἤᾶνθ ἄοπθ ἴῃ {Π|8 Ρ]βοθ. 

ῬΙΡα5 οὗ ῬΓΘῪ τοίουγθα ἰὸ ἴῃ {πΠ6 ρῬγθοθάϊηρ βθοίϊομ. 

οὐδὲν --Ξ ““ περὶ τὰ ἄταφα σώματα." {1800}8. αἴσϑησιν. - - «ἀποβαί- 

νοντος, ζιγηϊδιμο ὦ Κεἰ επιαογϑέαπαϊης 7 ἐλο αὐαΐγ, ἱ. 6. Βῃοννθα ἐπαῦ 

αἀθδῖῃ τγὰβ {Π6 τοϑαϊῦ οἵ ϑαϊϊηρ {πΠ6 ἀθλα Ὀοᾶϊθ5. ϑομηθ το πᾶρυ, πασᾶ 
ἐλ ουογιί οὐδογυαδίο, ἱ. 6. Ὀτουρμῦ {π6 {πῖπρ τποσο ἴο {πΠ6 αὐξθῃίίοη οἵ 

ΤΊΘΗ. 

’΄ τ ΄ - 

τοιούτων ὀρνιϑων, 1. 6. 

περὶ τοιοῦτον 

ΘἿΓ ΑΔΑΡ ΤΈΣ: ἐν 

β΄ 0 ἢ νγ85 {π6 πδίασο οὗ [Π6 ἀΐβϑαβθ ἴῃ τν ΗΪΟῚ 411 ΟἴΠΟΓ αἰβογάουβ [ουτηϊ παἰοα, Δ πα ΤῸΓ τυ ἢ ἢ πὸ 

ΘοΥίδῖπ ΟΥ ἘΠΊΎΘΙΒΆΙ ΤΟΙ ΘΑΥ ΘΟὈ]α Ὅ6 ἴοι πᾶ, 8π4 σαὶ πϑβῦ τυ ΒΙΟἢ πὸ οοπϑεϊ οι σου] ὈΘΑΓ 

ἋΡ (δὲ 1-3}; δὴ ϑχοθεεῖνθ ἀθργοββῖοι οὐ βρὶυ 5. α͵5ὸ δἰζοπᾶθα [Π6 τηϑιδαν ἔγομ 115 ἢγβὺ 

ΟΠ ΘΠΟρΙηοηΐ, 8η4 σδιιβοα ἴΠπ6 Ραϊοπί ἴο αἰγο ἀρ πὶ ποὰΐ ἃ βίστισσῖο (8 4); ἴΠ6 ἰπίδοϊϊοπ 

ὙΥΒΙΟἢ τοβαϊθα ἔγουη αἰζοπάδποθ πΡοπ ἐπ 6 510 Κ ἱπογθαβθαᾶ {16 πιοτίαι ἔν, ἴον οἰ μογ ἐμτου ΡΚὮ 

ἴδαν οἵ [Π158 ἴΠοῸν ποτ ποΐ υἱβι θα, οὗ 1 δὴν γοπειγοα ἴο Δρργόδο {Π 611, ἔπ ν ἴπ ἴπτπ 

Ῥθοδπηθ ἴπ6 ν] οι Ππ|5 οὔ (Π6 ἀἴξθαξο, τυ ΠΪΘἪ ττδ8 ἴΠ6 ἴαΐο οὔ [6 τηογ υἱσίποιιβ ἃΠα σοπηρα5- 

εἰοηδίθ (8 δ); τη 0} ΟΆΤΘ 8πᾷ αἰζθηξῖομ τναϑ, Πουγουοσ, Ὀοϑίουν θα ΠΡῸπ [Π6 5'οΚ ὈΥ ἰποβθ 

ὙΠῸ δα τϑοουθγθα ἔγομπη [Π6 Ῥἰδσιιθ, βίποθ ἔΠῸῪ ΠΟΥ ὈΥ͂ ΘΧΡΟΙΐΘΠ66 15 ἀτθϑα Ὁ] πδέπτο, 

8Πα Ὑγεσθ ποΐ δἴταϊα οὗ 15 γθοῦττθμοθ, Ὀθοβϑιιβα ἰῦ ΠΘΥΘΓ αἰζδοκοαᾶ [Π 6. ΞΔ1η6 ῬΘΥΒΟῸΠ ἔνγΐοθ 

ᾧ ὁ). 

1, παραλιπόντι -- ο Ρα88 ὅψ. ΤῊΪΒ ἀαύϊνο τηᾶν 6 οοηϑβίστποίθα [ον 

τοιοῦτον ἦν, ἃ5 {πΠ6 ἀαΐ. οοηιηιοαϊ. Ο.. 410. ἀτοπίας, 477 ατ΄ὸ τἰγυιιδιιαΐ 
φαΐ. ἐτύγχανε--- γιγνόμενον, Παρρθηεά, ἰο ὅ6. πρὸς ἕτερον 

ὈΘΙοηρΒ ἴο διαφερόντως, ἑτέρῳ (-Ξ ἕνι) Ὀθὶπρ; 'π Δρροβιἐἴοπ τυ ἱτἢ ἑκάστῳ. 

καὶ ἄλλο... «ἐτελεύτα. ΤῊΪΒ 15 8Δῃ Θχρ᾽ απαίοσυ τορϑίϊοη οἵ τυμαῦ 
Ὑγ85 5814 11. 49, ὃ 1, ΔΙ ΠΟῸΡ {Πδῦ 566Π15 ἴο τ δι ἰο [Π6 {{ππ6 ᾿τητηραϊ- 

Δίθ!υ Ῥγθοθαϊηρ {Π6 Ῥοβί!]!θποο, πα {Πἰ5 ὕο ἔπ {πη 6 ἰῷ νγὰ8 τᾶσίηρ. 
2. ὡς εἰπεῖν, 80 0 8ρεαΐ (ὃ. ὃ 228. 8). 15 ἴο θ6. οοηβίγαυοίορα ἢ 

τὸ... «ἔβλαπτε, 70. ἐπαΐ «ολίο, γοϊιουοα ογι6 ἐηπ)ινοά ἔν τε οὐδέν. 
αποΐλογ. ν 

8. σῶμα... «αὐτό, πο δοάμ βἠοιροα, ἐέδοῖ 7 δέγοηῳ θηποιφῆ, 707 ἐέ (ἰ. 6. 

{88 ἀἴδθαβθ). ΤῊΪβ 15 θυ] αἰ πᾶ 501} ξυσίμον ὉΥ ἰσχύος πέρι (1. 6. περὶ 
ἰσχύος) ἢ ἀσϑενείας. ἘῸΓ {Π0 οοῃδίχιοίοη οὗ ὃν---διεφάνη, 566. Ν΄. ὁπ 
: ΒΛ ΣΝ πάντα, 850. τὰ σώματα. πάσῃ διαίτῃ Υϑίογβ πού ΟΠ]Υ͂ 

ἴο Ῥγορϑὺ ἴθοα, θαὺ ἴο {π0 ἄγ ἃπα αἰδθῃίίοι ρΓΌρΡοι ἐο Ὀ9 Ῥοβίονϑα 

ὍΡΟΝ [9 510Κ. ᾿ 
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4, δεινότατον. ΤῊΘ 5Βιι]θοὺ Ῥοὶηρ' πὶ ἱπαιϊπηδίο ὑπῖπρ, τη 6. δα]θούϊνθ 
ἴῃ {πῸ Ῥυθαϊοαίθ 5. Ραῦ ἴῃ {Π0 πϑαΐορ. 85. ὃ 167. ὁ. ---- ἀϑυμία, 46}60- 
δΐοηι, αγιωϊεΐῃ. αἴσϑοιτο κάμνων, ρεγοουοα, ἑμαΐ ἢ τοα8 β,οἶ κοϊέλ, ἐξ. 

566 Ν. οἡ 1. 90. ὃ 8. ἘῸΓ {Π|Ὸ0 '86 οὗἩ [6 ορίαίϊνγο, 560 Ν. οἡ 1. 49. 81 

(π1{.). προΐεντο σφᾶς αὐτούς, σανθ ἐἠιοηιδοῖυο8 τ ([ἴο [6 (156886), 

ἕτερος... «ἔδνησκον, 7ιἰο τοὐέδ, ἐηγοούίογν οη6 7 οην ἢ6 ὁαγ6 47 

αποίλ6}, ἐλεμ αἰοα {δ᾽ 8βῆδερ. ἀναπιμπλάμενοι. “ΤῊΪΒ ἃ Τὰ νου ἴθ ἔθυτα 

οὔ ῬΙαΐο ἰο θυρῦϑδϑβ ἀδϑῇ]οπηθηῦ οὐ ΡΟ] αἰϊοη, ἔγοιη [μ6 ποίϊοη οἵ 8. θΟαΥ 

ΟΥ̓ΘΙ]ΟΔαΘΑ οΥ Βαγοι θα νι ἐοοῦ, Δ πα 80 Ὀθοουηΐηρ αἰβουθυθ. οὐ ππ- 

βοιπηᾷ. ΤηὰΒ ΤῊΠΟΥ Ἰ 65 Βθθιηϑ ἴο τπι5θ ἰῦ 85 β᾽ σι γί πρ,, δοσοηυΐης Κι 

οἠανγσοά εοὐέδ, ἐη7δούζογ.") Αὐμπο]α. τοῦτο, 1. 6. [πΠ9 οοπίαρσίοιιβ πᾶ- 

ἴατθ οὗἩ [Π6 αἴβθαβθ. ᾿ 
ὃ. δεδιότες, ἐλγοιιρῆ, 7δων. ἔρημοι --- 70. τρατιῦ 47 ὁαγὸ. ΤῊΘ 

ΒΕ ]Θοῦ 15 ἄνθρωποι τππαογβίοοα, γϑίθυ τ πρ ὕο {Π|6 Β[0]ς ῬΘΥΒΟΙΒ. 

ἀρετῆς τι μεταποιούμενοι, ἔλο86 τοὴο ηνωάθ αγ 1 οἰδηδΐογι5 ἐο οἱγέιο (Ὁ. 
8 878. 1). 1 γί σὶῦ [Π6 ὅ9Π0]. ἴο ἴαϊζθ ἀρετὴ ΠΘΓΘ ἴῃ {Π6 56η86 οὗ 

φιλανϑροπία καὶ ἀγάπη. ὅ0 Καῦρον ππαουβίδπ 8 1ύ, Δ Πουρ ΒΘΌΘΥ 
Δ 4 ἩδδΟκ αὐΐδοῃ ἴο ἰῷ {Π6 56η86 οὗ 77) γ71688. ἐσιόντες (ΞΞ ἔῃ, αἵὖ- 

ἑοηαἴηρ τρογ) ἀθποῦθϑ {Π6 τϑηποῦ ἴῃ μοι ἠφείδουν σφῶν αὐτῶν. 86 
Νβ. οἡ 1. 88. 81 ; 1]. 84. ὃ 4. τὰς ὀλοφύρσεις τῶν ἀπογιγνομένων 
-ἰξέκαμνον, 7610 τ06ω}"} 97 ἐδ ηιοαηϑ οΥ᾽ ἐδ ἀψίηφ. ΤὴΘ παίαγ 688 

δια Θχαυϊβιῦθ ραίμοβ οἵ {Π18 Ῥδββᾶρθ 8.6. ΒΌΟΠ, ὑμαῦ 1 οαππού Ὀγηρ' 
ΤΥ 561 ἰο δαορῦ {Π6 βθη88 βρίνϑῃ ὈΥ Β0Π|16, 1067}6 ἐϊγ6( οὐέ τοὐί᾽, ἰωριθηέ- 

ὅπ 70» ἐλ αγίηρ. ῬΘβιθ5 10 Β661}18 βύγϑηρο, 1ἢ {18 Ἰαυῦο τηθαπὶπρ' 5 

{πο το οπο, ἐπαῦ ἐπ ἀγίηρ τίμιον (δὴ {ῃ0 ἀρδᾷ βΒῃοιυϊα θ6 {πΠ6 βαθήθοῦ 

οὗ Ἰατηθπίαθίοπθ. τὰς ὀλοφύρσεις 15 γμᾶῦ Κῦμη. (615. δαϊῦ, ὃ δ49. 6) 
0818 [π6 δοουβαίίνο οἵ ϑαπὶγαϊομηύ ποίϊομ. πολλοῦ, ναϑέ, ἤπιφα. 

6. δὲ ὅμως οἱ διαπεφευγότες, διιέ πούιοϊέἠείωπαϊηφ [τπαὺ {πὸ βἱοὶς 

ὝΤΘΓΘ αοβογίθα ὈΥ {πο ὶν το]αύϊν 95] ψού ἐλοβθ τοῆο παΐ φϑοαρεοα, (ἀθϑίῃ 

ἔγομι {πὸ ἀἸἰβου θυ). ΑὙΟ] ἃ ΒαΡΡ] 165 0Ππ6 6] }05158 δ ἃ ΡΑΓΔΡΏΓΑΒΟΒ {ππ5: 

(5811, Ὑυπδύθυ ο' ὑγουθ {Π6 ῬΑΥ ΙΟα]Δι ᾿πβίϑηοοβ οὐ ἱπίγορ ἃ Πυτηδηϊίν, 

γἰβιτπρ Π6 510 ς. ἃπᾶ ἀγίηρ σι πουῦὺ ΔΠΥ ΘΟΠΒι ἀθυαύϊοη οἱ 15. ΟΠ 

βαΐοίγ, γοὺ {ῃ6 ΒΙΠΌΓΟΥΒ τηρὺ τυ τη Ἰινοὶϊοϑῦ δοιηραβϑίοη. ἃ ηα {86 

σγοαίοϑῦ αὐϊθηύϊομ, ΤΡΌσὰ ὑπμοβΘ ὙΠῸ δα {πουήβοῖνοθ μαα ὅπ ρ]ᾶρτιρ, 
δηα Παᾷ τϑοονουϑα ἔροτα 10." τὸν πονούμενον. 0 Ὑ76 ΒΡΘΩΚ οἵ ὁ6 
ἰαφογίη πιο ὦ αἴβοαϑ6. διὰ. ος εἶναι, δεοώιιδ6 ἐλομ Πα 6αρον»- 
ὀηπεοα, [{π|) αἴβθαβ6] απα 1067} 97) φοοά σοι αρ6 ἃ5 ἴο ὑποὶν βαϊοίγ, ΤΠ|680 
ῬΘΙΒΟΙΒ Πδα ἔνγο Θββοη τ} ἀπ} ΠΟ ΟῚ. ΤῸΥ ἰδ  Π Πρ Ὡηα ἐδ κῖπρ' οανῸ οὗ 

{Π6 510 Κ, νἱΖ. βυτηραίην ἴῃ {Ποῖν Βα υ ηρθ, δ ηα ΓΡΘθάουη [ΠῸΠπὶ 81} [ΔΓ 

Οἵ ΡΘΙΒΟΠΆΙ] οχρόβασο. ΤῊΘ ΤΘΆΒΟη [ῸΓ {Π6 Ἰαϑῦ 15 οοηαϊηθα ἴῃ ἐπ ποχί 

βοηΐοποθ ὈΘρῚ Ππἰπρ Ὑν ἢ γὰρ (ΟΧΡΙ ΟΠ {18). τῶν ἄλλων, ἱ. 6. Ῥοΐ ἢ 

{1π1|6 γγ6}} δῃᾷ 5101, τῷ παραχρῆμα περιχαρεῖ, ἴ7ν Θιαοοδϑὲὺυθ 70, 47 ἐΐδ 

ε 
οι 
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7 δϑθγγξ, --------- μηδ᾽. « «διαφθαρῆναι, ἐπαΐ ἐΐον «ρου τδυ6} ἢΦγ δα 6} ὁ 6 
αἰοδέγομοα ὃψ απ οἵλο} ἀΐδοαϑο. ΤΏΘΥ Βαρροβθᾷ {Πδὺ 85 ὑΠ60 μδᾷ Ὀαυ]οᾶ 

ΒΙΟΟΟΒΒ ΠΥ Ὑνὶ τ ὉΠ18 ὕθυ τ] Ὁ]0 τηϑ]δγ, ὑποὶν θοαΪθ5. σοῦ] γἱϑὶᾶ ἴο πὸ 

ΟΠ οι ἀἴβθαβθ ἴο ὑυ ἢ ΠΟΥ τηϊρηῦ Ῥ6 οχροβθᾶ. ΤΠΘΥῪ αἰα ποῦ {π6Γ6- 

ἴΌΓ6. ΒΌΡΡοΟΒΘ ὑπᾶῦ Π0Ὺ 5ῃοῦ]α πϑυϑ ἀραΐη Ὀ6 ΔΗ] ]οἴθα τυ ἱ ἢ Δ ΠΥ 5ϊοῖς- 

1655, ΤΠ ΠΟ ἢ 1685 {π8ὺ ΠΟΥ ΒΠου]α πουθὺ αἴθ, Ὀαῦ ΒΙΠΊΡΙΥ ὑπᾶῦ {Π6Ὺ 
ΒΠΟΌ]α ΟΕὐΠγ6 ΘΥΘΙῪ ἀἰβθαβο δη4 416 οὗ οἱ ἃρ8. 

ΟἿ ΑΡ ἘΠ ΕΥΕΙΙ 

ΤῊΘ δοοθϑϑίοι οἵ ἴπ6 σοτ ΠΥ ΡΘΟΡΙΘ δαορα ἴο {π8 σϑ]δυηϊίν, [Ὁ Ππανὶπρ πὸ ΡἾδοθ ἰο Ἰοᾶσϑ 

ὁχοορί ἴπ οτον θα παίβ, ἔμο. αἰθα οὴ6 ΡΟ 8ΠΟἴΠΘΓ, ΔΠΑ ὙΥ 61Ὸ ΤΟ] πρ ἀθοιΐ ἴῃ ἐμ βίγθοίϑ 

8η4 ἀτοσηα {πὸ Τοπηίδί 5. (88. 1, 2); {π6 ἴθ 168 4180. ὑγϑτο 11] οὗἨ ΘΟΥΡβ88, ἔπ 6 οϑ᾽π Υ 

Πιϑνὶπρ' τοδομθα ἴο Β 0} ἃ ΠοΙσΐ, 45 ἴο ΤΟ 6Γ 8}1 ΤΟ ΓΑ ]655 4116 οὐ {ΠῚ Π 05 ΒδοΓΘα ΟΥ ῬΓΟΪΆΠΘ 

(δ 8): ΒΘΡΌΪΟΗΓΑΙ Ἰᾶνγϑ ἈΠ ἸβαΡῸΒ Ὑγ6Γ6 υἱοϊδίθα, {Π6 ΒΌΓΥΟΥΒ ὈΌΤΥ Πρ ὙὙΠΘΙ6. 8Πη4 ἴπ 

ὙΠ Πδίθυ Γ᾽ ὙΔῪ ἴπΠδν ΘΟμ], ΔΠ4 Οὐ ΘΗ Π16Β ΤῸΓ νγαηΐ οὗ ΠΘοθϑβαυῖθ8. ἱπ 8π ἱπθοοΙΟι 8 Τη8η- 

ΠΟΙ, ὈΒΙΩΡ’ [ΠΟΙΆ] Ὁ1168 ογθοίθα ΤῸΓ ΟἴΠΘΓΒ, Οὐ (τ υγίηρ; (Π ΙΓ ἀθδα ΠΡΟῚ 9η6 ὁ ΜΝ ΐοἢ 8 

ΘΟΟΤΌΒΘ Ὑγ88 ΔΙΤΟΘαν Ὀαγπΐηρ (8 4). 

1. πρός, ἦην ααὐἰαϊλέϊογν ἴο. ἧ.-««--ἀγρῶν. ὙΠῸ ΔΓ[]016. 15. οτηϊ ἐοᾷ 
Ῥοίονθ Ὁπ6 δύ θαύνο, ὙΠ 16 1 15 ῬΙδοθα δου ἃ ποι ἀθηοίϊηρ δούϊοιῃ 

ἴῃ {πΠ0 δρβίγαού. Οἱ, Κὶ ὃ 246. Β. 2. οὐχ ἥσσον --Ξ- ηιοϑέ οϑρεοϊαίζῳ. 
ὥ. οἰκιῶν γὰρ οὐχ ὑπαρχουσῶν. ΟἿ, 1]. 17. ὃ 8. ὥρᾳ ἔτους, 1. 6. 

ἴη {Π6 τηϊαϑὺ οἵ ΒΌΠΏΠΊΘΙ. οὐδενὶ κόσμῳ --Ξ πάνυ ἀκόσμως. “80008. 

ΤΉΘΒ56 ὑγου 5 8.6 οοηβίγποίθα ὈγῪ Ηδδοκ τ ἢ διαιτωμένων, Ὀαὺ 1 15 Ὀδύ- 

ἴοι ἴο τ οι ὕΠοτη ἴο ὁ φϑόρος ἐγίγνετο, ὙΥΠΊΟἢ σῖνοβ. ἃ Β6η86 501}] [ὈΓΊΠΟΥ 
ΘΧΡΙαἰποα Ὀγ {π6 [Ο]]ονσίηρ οοηίοχύ. νεκροὶ... - «ἔκειντο. Φ80ΟὈ5, 
Ὑγ ἢ 0Π6 ΔΡΡΙΟθδίοη οὗ {πὸ Ὀοβύ οὐ 105, ὑμπ|8 οοπϑύσοίβ {18 βθηΐθηοθ: 

“ ἐπ’ ἀλλήλοις ἀποθνήσκοντες ἔκειντο νεκροί, τὖῦ νεκροὶ ΘΟΠΒΘΑΊΘΗΒ 5ἰὕ 
ψΟΘΔΡ]18. ἐπ᾿ ἀλλήλοις ἀποϑνήσκοντες." ἐκαλινδοῦντο, ἰαψ γοϊἰίς 

αδοιιί, Ὀρὶπρ ἴοο Ὑγθαῖς ἰο Ὑγ8}Κ οὐ βίδῃᾶ. ἡμιϑνῆτες, λας ἀεαα. 

τοῦ ὕδατος ἐπιθυμίᾳ οομίαϊη5. {Π6 ΤΘΆΒ0η. ὙΓΩΥ ΠΟΥ ἃ διοππᾷ 
{86 Τουπηΐδίηβ, δΠ 18 ποῦ ὑπουθίοσθ ἕο Ὀ6 Θοηβοπούθα Ὑν10}} ἡμιϑνῆτες. 

8. αὐτοῦ, 1. 6. ἴῃ {6 {θ1Ώ}]68. ἐναποϑνησκόντων (80. ἀνθρώπων) 

15. π6 ρϑηϊθῖνο ΔΟβοϊαΐο. οὐκ... «γένωνται, “πού ηοιοῖηᾳ τολαΐ ἴο 
λαυθ γϑοοιι)86 0." ΒΙοοτηΐ,, ποτὰ ΑὙΠΟ]α οὔθ ἈΡΡρτουηργ. Βαὺ ποῖ 

δηοιοίηᾳ τολαΐ τ0α8 ἐο ϑεοοηιθ 977 ἐδθην ἈΡΡΘΑΓΒ ἴο τὴ ἃ Ὀθύζοι" στ ηᾶου- 

ἵπρ. Οὗ Μί. ὃ 488. ὅ. ἱερῶν καὶ ὁσίων. ὅ66 Ν. οη 1. Τ1. ὃ 0. ᾿ 
4. ϑήκας Τοῖουβ Ποῦ 0 {Π6 ἀἴβροβδὶ οἵ {π6 ἀθαᾷ θοαϊθβ, συ βοὴ ἔροσα 

{Π6 [Ὁ] οομίθχῦ ἈΡΡΘΔΙΒ ἴο Πᾶγθ ὈΘ6η ὈΥ Ὀυγηΐησ, ΒΥ [ῃ6 

δριμὺ ἀναισχύντους 18 Δα ἀρᾷ ἴο ϑῆκας 15 5660 ἴῃ ἐπὶ πυρὰς γὰρ κ. τ. λ. 
διὰ... «σφίσιν, οτνὺ αὐοοοιγυέ 47 890 πιαη »γΘυΐοιι8 ἀφαΐ8 ἐγ, ἐ]ιοῖγ' 

2 Υ 
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)ανυΐϊο5 (σφίσιν), οΥ δόδαιι86 80 πιαηῳ 4" ἐλιοῖν" γγϊοηιβ πα αἴγεαᾶν 

αϊοᾶ. ------ φθάσαντες τοὺς νήσαντας, ατὐϊοϊραϊνίη ἑΐοδβα τοῆο 1067 ταῖ8- 
ὅπ {λ6 ρῖϊο. ὃν φέροιεν, ““τοὐῖοῖ, μεν παρροποᾶ ἐο δ6 οαγγψίης." 

Αὐμοὶᾷ. Οἷ 6. ὃ 000. 

ΘΠ ΡΤΈΕΕ ΤΥ ΡΠῚ 

ΜΔΗΥ ΟἾΠΟΥ δοίβ οὗ 1Ἰοθ  ]ΟΊΊ5Π|688 τ ϑα] θα ἔγοτη ἴΠ 6 ῬββἝ!θποθ, τη Ὀοΐπρ' ἀοβίγουβ, ἵΓΌΤΩ 
ἔμ βυδᾶθη ομϑηρΡ685 οἵ ἔογτίππιθ υγ μοὶ ΠΟῪ βανν, δπα ἴπ6 Ῥγθοδτίοιβ ἑο ΠΌΤΕ οὗἩ ἐποῖσ ΟὟΤὶ 

Ἰΐνϑβ, ἴο ϑῃΐου [μ6 φγθϑοπὶ ἴο [ῃ6 Βἰσηθβδίὶ ἄθρτθθ Ῥοββί Ὁ] (δξ 1, 2): πο ΙΒΌΟΥ οὐ Ῥαγβαϊξ 

ἴοῪ [Π6 δἰζαϊηπηθπὶ οἵ 8 ΠΟΙᾺ] ΟΥ ΠΟΠΟΥΘΌΪ6 ΟὈ͵]θοῦ τγαϑ8 δηρσασθαᾶ ἴπ, Ρ]θαβατο Ὀϑὶπρ ἴΠ 9 

ΤΌ] Ῥτϊποῖριθ οὗ δοίϊομ (δ 8); πϑῖϊμογ {Π6 ἴδαγ οἵ ἴπΠ6 βοᾶβ ΠΟΥ ΠΠΠΊΔΠ ᾿διν8 δα ΔΗ͂ 

τοβίταἰ πῖπρ ἱπβπιθ ποθ, εἶποθ Ὁ ἀρροδγθᾷ [πδὺ ἴποβθ ἘΟ τυ γθηοϑα [Π6 σ'Οβ ὙΓΘΙΘ ΤῸ ΒΕΙῸΤ 

ἔμδη οἴ γ8 ΤἸΌ πὰ [Π6 ΡΙαστιθ, 8π4 680 δχρθοίθᾷ ἄθαίῃ Ὀϑίογθ μ6 δου] θ6 οοηνυϊοίθα οἵ Ηἰ8 

ΤῊ ΘΙ ΘΆΠΟΙΒ δὲ 8. οἶν!ϊ ὑπ] θΈ 181, Βα Οἢ. οομν] οἴου ἴοο Ππαυγὶπρ' Πἰ{{Π16 ἔθυτοσ, ὑγἩ}]6. ἃ. τηοτὸ 

ΔΤ] οΔἸΑτηἱἐΥ τγ885 ΠδηρΊηρ ΟΥ̓ΘΙ {Π6Πὶ (ξ 4). 

1. ἦρξε, γαῦθ γἴ86 ἴο, 18 ΤΟ] ον ὈΥ ἀνομίας. ΟΟ. ὃ 860. ἘΝ. ----- 
τἄλλα, ἴηι. οἵλι6}" γεβρϑοίβ ἴδῃ [6 Θχοθββθβ ΒΡΟΚθη οὗ δὖ {Π6 οἱοβθ οἵ {Π8 

Ῥγροραϊηρ ομδρίρυ. ἐτόλμα ὉΥ [Π68 ἴογοθ οἵ {π6 δηθμρίϊο ἀπεκρύ- 

πτετο Τϑίο 5 [0 Ορθῃ αἀδγίηςσ. μὴ---ποιεῖν. 8ὅ66 Ν. οπ 1. 10. ὃ 1 (6π4). 
Βοτηθ. ΟΥ̓ 105 ΘΥΓΟΠΘΟΌΒΙΥ οοπδύγτιοῦ καθ᾽ ἡδονὴν (οἴ. Π. 87. ὃ 2) τὰ 

ἐτόλμα. ἀγχίστροφον, βμαάδη. ὁρῶντες Το ῖοΙ5 {0 τὶς (Δ ΚΠ 00]- 
Ἰθοϊ νου. τῶν τ᾽ εὐδαιμόνων ἀοροπᾶ5 οῃ τὴν μεταβολήν. τἀκεί- 

νων, ἷ. 6. [86 ῬοΒΒΘΒβΊΟη5 οἵ {Π6 τίσι. 

ὥ. ὥστε μδ5 Ποῖ {Π0 φοδαΐίο 5Β6η86. 566 Ν, οἡ 1. θὅ. ὃ 1. ---- πρός, 
λαυΐηρ γ4 76 γ6η66 ἴο. ἡγούμενοι ἀθποίο5. {πΠ6 οδπβ (8566 Ν, οἢ 1. 9. 
δ 4) οἵ {μοὶν ἀθβίῖγο [01 ἱπηπηοαϊαῦθ δηα τπιηγοβ αἰ πθα θῃ]ουιηθηΐ. 

8. τὸ μὲν... «ἦν, ὯΟ 0716 τρα8 τραΐοιιβ ἐο ἴαϑογ" αὐέον" ἐδιαξ τρ]ίοἢ, ᾿δα8 
ἐβἰοοηιοα, ποποναὖϊθ. προσταλαιπωρεῖν ἴδκ65 {Π6 ΔΓΓ016 ὈΥ͂ τΥδν ΟΥ̓ οι- 

ΡΒ αβὶβ, τὸ θθὶπρ πβθᾶ, ΔἸ ΠουρῊ {Π6 πεν τθραγαθα 85 ἃ βαδίδηξινο 

ἀορθηαϊηρ ἸΡΟῸῚ πρόϑυμος, 5Που]ἃ ῬΓΟΡΟΙΪΥ Πᾶνθ ἰακοὴ τοῦ. ΟΥ Κι. 

8 808. Ἀ. 1: ΜῈ, ὃ ὅ48. Οὐδ. ἃ. τῷ δόξαντι καλῷ 18 {Π6 ἀδῦ. οογητηοάί. 
-- ἄδηλον νομίζων εἰ, γεσαγαζης ἐέ πἰποογξαΐη, κολοίθο». ΟἿ ἐμ 1,αὉ. 

γιοβοῖγ δ αΉ. ὅ, τι ΥΘἴΟΥ5. ΤΌΣ ΑΓ α τοὺ τοῦτο, Δη4 15 {16 Βαθή]θοῦ οὗ ἢν 

ππαογϑίοο, ἤδη, ἐλ6 ργοβογυύ ηιοηιθηύ. ΤῊΒ ὑοῦ Πδ5 ἘΠΑΘΡΡΌΠΘ 

γϑυϊοῦ τοδαϊηρβ, ἤδει Οὐ ἤδη Ὀοὶπρ' Του Πα ἴπ 811 {π6 οἹ θυ δα 018. 

τὸ ἐς αὐτὸ κερδαλέον, τολαΐουον ηὐϊηἰϑέογοα, ἐο ἐδιῖ8 (1. 6. ἡδύ); οὐ 1 ἢ 
Ῥορρο (οἴ. Μύ. ὃ 288) νγῷ τοίου" {π6 δυο] ἴο ἐς αὐτό, ργοκρ"ίαδίο α8 7} 
α8 {}ιῖ8 (1. 6. ἡδὺ) τοα8 δοποογ 6. 

4. τὸ μὲν 18 οοηδίτποϊοα ὈΥῚ ῬΟΡΡΟ ἴῃ ἀθροπᾶθποθ οὴ σέβειν, πᾶ 
ΓΟ Πρ ἴ0 τὸ ϑεῖον ᾿τηρ]]θ ἴῃ σεῶν φόβος. ὥοιηθ Γϑίοι τὸ μὲν ἴο 
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σέβειν καὶ μὴ (86. σέβειν). κρίνοντες 15 ἃ ΠΟΙηΪηδίϊνο ΔὈΌβο]αΐθ, [ῃ9 
οοπβίγιούϊοη Ὀδῖηρ᾽ οαΥ θα ἢ. 85 {πουρὴ ϑεῶν φόβῳ ἢ ἀνθρώπων νόμῳ 
οὐδενὶ ἀπείργοντο 84 φτοοραρᾷ. ΟΥ̓, Μί. ἃ ὅθ2. 1. τῶν δὲ ἁμαρ- 
τημάτων ἀρρΡΟΠ45 ΟΠ τὴν τιμωρίαν ἀντιδοῦναι, ἐο 6 γιγήδηφα 70} ἢΐ8 

οβέδηποοβ ; Ἰἰΐθγ!]γ, ἐο ραψ ἐλ ρεπαϊέψ, ἐο σῖνο ϑαὐϊϑγαοίζοτι, [μ6 ρα πἾ5}- 

τηθηῦ Ὀοῖηρ ΘΟΠΒΙἀογρα ἴῃ {Π6 Ἰσῃῦ οὗ ἃ ἀθοῦ ἄπ ἔγοτη πθ οἴδπαᾶρθυ. 

οὐδεὶς ἐλπίζων Π85 [Π6 58 π16 ΘΟΠΒ Οὐ. 88 κρίνοντες. μέχρι 

«ον «βιούς. ΤῊΘ οΥΘΓ 15: βιοὺς μέχρι τοῦ δίκην γενέσϑαι. ἀντιδοῦ- 
ναι ἀδροπᾶβ οἢ ἐλπίζων. μείζω, 80. τιμωρίαν. ἐπικρεμασϑῆναι 

ἀδρϑπαβ οὁἢ κρίνων ΟΙ' νομίζων, ἴο 6 ΒαΡΡΙϊΘα ἔγοπι ἐλπίζων προ τ μΙο ἢ 

{Π6 γϑ Ὸ Ῥγορ εν ἀθροπᾶβ, θπύ [Π6 βθη86 οὗ το} ϊυπουὺύ τηοαϊῆοα- 

τἴοπ σσοῦ]α ὍΘ ἱπαρργορτγίαθθ Πθγθ. ἣν πρὶν ἐμπεσεῖν, δ4 7076 ἐέ γε. 
Α β'τηῖαν οἤδοῦ ΠΡΟ [Π6 ΤΠΟΓ818Β Ὑγἃ5 τυ ὑΠ65864 ἴῃ {Π6 στοαῦ ράσο οὗ 

ΜΠΊΔη ἴῃ 1080,: Οἷ Τιοπα. Θαυδτί. δν. Οοὐ. 1844. 

ΘΟἸΑ ΡΠ ΣΝ ΕΤΟΤΑΓ, 

ΤΠ6 ΑἸ ΘΠἾΔΠ5 ἴῃ {πο ῖν Αἰ] οἴΟ. ΤΘΙΠΘΙΉΌΘΓ 8Π οἱ ῥγοαϊ! ἔοη, ΥΒἸΟἢ δα ὈΘ6η ααϊίθ ΟΌΞΟΌΓΟ, 

Ῥαξ ΠΟῪ ΞΘΘ Πα ἴο 6 Τη846 ΟἸΘΆΓ ὈΥ ἔπ6 οἈἸατηϊν (ξ5 1-9) ; [ΠΥ 4150 68}} ἴο τηϊπᾶ (6 

ΟΥ̓́ΔΟΙΘ αἴνϑη ἴο [Π|ὸ 1,8 οΘ ἀεουπ οΠἾ8η8, ἴπ ὙΥ ΒΙΟῚ (Π6 σοᾶ δα Ῥχοτηϊβθα ἴο Ὀ6. οἡ {ποὶγ βἰ48 

(8 4): ἴπ6 βου ετῖν τ Ἴἢ τυ Β] ἢ ἴῃ 6 ῬΟΞΈ]Θ πο Θ 1611 οα Αἴμ6πβ, δπᾶ ἰπ6 δχθιηρέοη οὗ Ῥε]ο- 

ῬΟΠΙΘΒΕΒ ἔγοτη 18 Ταν ασ 68, ΞΟΘπηθ ἴο Ὀ6 ἴπ Κϑορὶπρ συ Ἱτἢ ΤΠ 6 οΥ8016 (8 ὅδ). 

1, τοιούτῳ μὲν πάϑει---περιπεσόντες, λαυΐηᾳ γαϊίοη, ἕν αοτέδ, βιιοἶ, ὦ 

σαϊαηυῖέψ τς βιιοῖ, α οαἰαηυϊέψ ᾿αυΐηᾳ ὁοηιθ προτὶ ἐβφη. --------- γῆς, Οἱ, Π, 
21. ὃ 2. ᾿ 

2. τοῦδε τοῦ ἔπους, ἐλπ6 7οϊϊοιοΐη ογαοῖο. φάσκοντες οἱ πρεσβύ- 
τεροι. ὅ60 Ν. οῃ διδιότες οἱ στρατηγοί, 1. 49. ὃ 4. Δωριακὸς πόλε- 
μος. ἴΙ͂π {Π6 Ῥβ]οροηποβίϑη Ὑγ8 1 {π0 Του η8 66 ΟΡροβθᾶ ἰο {ῃ6 

Τοπῖδηβ. ΤῊΘ 5010]. Βαγ 5. ὑπαῦ {Π18 νοῦβθ 15 ἀγανσῃ τοῖα Ἤοτῃ. ἢ]. 1. 
101. Τη τοβρθοὺ ἴο {πὸ {1} οὗ ΤΉ που αἸ65. ἴῃ βθοὴ {Πϊηρβ, οἵ, Ν. ὁἢ 
Π. 8. ὃ 8. 

8, μὴ λοιμὸν---ἀλλὰ λιμόν, πού ΤΟΙΜΟΒ διέ ταμοβ. ΤΉΘ56 Ὑγ ΟΣ 5 Ἴγ6Γ6 

ἀου .]1685 ΡΙΟΠΟΙῸ ΠΟΘ ὙΘΡῪ ΤηθΠ0}} ᾿ἢ ποῦ ααϊΐθ 4}1Κ6, ἃπα ἤθΠῸΘ ἡ, 6 16 

οοΟΒξου παρ. ἐνίκησε. ΤΠ βαθ]θοῦ 15 (τὸ) εἰρῆσϑαι. ἐπὶ ΠΘΓΘ 

ἀοποίοβ {πῃ στοιπηᾷ ΟΥ̓ οοοδϑίοη οὗ [Π6 {πϊπρ ΒΡΟΚΘη οὗ (οἴ, Κὶ. ὃ 290. 8. 

Ὁ), ὧγυ ἐλιοῖγ" ργεβεγυέ οοπα τ έζοτι, 1. 6. οαν δοοοπηῦ οὗ [Π6 Ργϑυδιηρ ἀϊβθεβο. 
πρός. ὅ66 Ν. οἡ 1. 140. 81. τὴν μνήμην ἐποιοῦντο, (0777) 

ἐλιοῦγν" γεοοϊφοίϊοτι. οὕτως, ἷ. 6. λιμός. ὙΤΩΘ ΚΘΘη βασγοδβιη οὗ {ἢ 15 
ῬΑββαρΘ 15 ΟὈυ]ΟΌ 5, 8η4 Π6]Ρ5 ἴο 5! ἴῃ ν μαῦ Θϑίϊμηϑίϊοη βθ ἢ ἐπ] πρΒ 
ὙγΟΓΘ Π6]4 Ὁ ΤΠυοΥαἸ 68, 

4, τοῖς εἰδόσιν, ἰο ἐΐοδ6 τοῦο ποι τέ. ὅτε --- ὅτι. ὅθ Ν, οἡ 
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ΤΠ 91,51; 
Οἱ 1. 118. 8 8. 

ὅ. τὰ... εἶναι, ἐν οοηλοοξιιγοα ἐμαὲ ἐῆ6 ἐϊιϊηφα τοἸίο, ἰοοῖ; ρίαοο 

(. 6. [16 Ῥββθ]θηο6) 6ο» γεϑροηπάοα, ερὶέλ, ἐέ. δέ, 707, 5115 ἩΠν ἰηύτγο- 

ἄπιοθ5 [86 οἴδιβθ ἴῃ τ Β160}} 1 βίδη 8 85 ΘΟ βγτηδίουυ οἵ νυ ῃδῦ Ῥγθοθᾶθβ. 

ὅ,τι ἄξιον καὶ εἰπεῖν τες ἦγ αι γ6δρεοΐ τοογέλμῳ 47 δεῖ ηιοηἐϊοποᾶ. ΔΑτ- 

ΠΟΙ οἰΐθβ 88 δαυϊνϑιθηῦ ἴῃ βρη! βοδίίοη, ὅ,τι καὶ ἀξιόλογον, ΤΥ. 48. Τῃ 
Τϑβρϑοῦ ἰο {π6 υρακθηϊηρ ἴΌΓΟΘ οὗ καί, οἵ. 961 5 Καμη. ὃ 1600. 2. ὁ. 
ἐπενείματο - κατέφαγε. ὅ00]1. Α τηοβὺ Θχργθϑβίνθ ἰθῦῖη ἰὸ σϑρυθβθηῦ 
{π6 βάθη Δη4 ουθυν ΒΘ] πρ' οδἰδιηϊίγ. 

αὐτοῖς τοίογ5 ἴο {Π6 ΤιΔορἀφουποηΐδηβ, δα Ἰἰτηϊΐ5. ἀνεῖλε. 

ΟΗΑΡΤΕΒ Τὺ. : 

ΤῊΘ ῬοΙΟΡΟΠπΠ βίδη8, δἰζου ταύ ϑαίηρ [Π6 Ῥ]αΐπ, Ῥα55 ἰηΐο ἔπ 6 ἰουτ] ον οἵ ῬΔΙΆΪΕΒ, πᾷ ἴποτθ 

1ὰν νν αϑίθ ἴπ οοιηίγυ (8 1); θα ῬΘΥΙΟ]65 511] δά μδῖθθ ἴο 15 ορίπίοῃ, {π8ὺ (Π6. ΑἸ ΠΘΠἶ8 18 

5ῃου ἃ Πμαζαγ πὸ σΌποσαὶ Θησασοηγθηΐ (ὃ 2). 

1. ἔτεμον τὸ πεδίον. ΟἿ 11. 47. ὃ 2. Πάραλον. ΤῊΘ ἰηγδαϊηρ 

ΔΙΎΩΥ (00Κ ἃ οἰγοῦϊῦ πουίῃ οἵ Αἴμρμβ, πα ραββίηρ Ὀθύνγθθη Ἡγμπηθίξαβ 

8 Π4 {Π6 Ἰπο 6 ΠΟΥ ΘΓ ΤΠ π δ᾽ η5, τη ΡΟ Π6 4 ΒΟῸΤ ΓΟ ῸΡἢ Μοβορεθα 
ἱπίο ῬΆΓΔ]18, 85 [31 δ5 Τιϑασί α1 ἴῃ 15 τποβῦ βου Π 61} Οχ γουηϊίν. [Τὺ τγἃ8 

ἃ ὈΟ]4 τηονθιηθηῦ ἐππ5 ἴο ρδοθ ΑΥΠ6Πη5 ἴῃ [Π6 γθδι, ἃ πα τγ ἢν μῸ 

Οὗ " Ἰηβίδποθ τθοογ θα ἴῃ ὙγΠ] 0 ἢ) {118 788. ἀΟΠ6. οὗ... «᾿Αϑηναίοις 
ΒΒΟΥΒ {Π6 ΤΘΆ5Οη ὙὙΠΥ {Ππ|8 τηουϑιηθηῦ τγᾶῶβ τηδᾶθ, ΤῊΘ Ῥϑ]οροπηθ- 
5185 Πορθρᾶ [ο ἄγϑνγ ουὖὐ {πΠ6 ΑΒΘ πἰδη5 ἔγουη {Π6}} οἷἵν το ἀϑίδ πα {Π6 86 

ΤΉΪΠ68. πρός, Τοισαγάβ. Κ΄. ὃ 308. Π|. 1. ἃ. 

ὥ. καὶ τότε, ἐδιόην αἴϑο, ἃ8. Ὑ76}1 88. ἴῃ [η6 ὑϑϑν οὗ {η6 ἢγβὺ ᾿πναβίοι 

περὶ... «᾿Αϑηναίους ΤΌ] ΟΥΒ5. γνώμην ἴῃ 60η- (ὥσπερ... . ἐσβολῇ). 
Βί ΠΟΙΟῚ. 

ΟΗΑΡΊΤ ΕΒ Τ ΟἹ. 

Ῥτουΐουβ ἴο ἴῃ 6 αᾶνδμποο οὔ ἴμ0 ΤιδοθεοιποπῖδῃΒ ἱπίο ἴπ6 την πιο αἰβισοἱ, ῬοΥΐο165 Πεξβα οαΐ 

10Ὸ 51}}08 ἴο 8411 δἀτου πᾶ ῬϑΙοροππ δα (8 1); [6 θοῦ 5οίβ 5811 ὑν Ὡ1]16 [Π6 Τιοοαφιηοη δ η8 
816 ἴπ Ῥδγαϊα (88. 2, 85); ψ  ὅπ6. ἀττηδιθηΐ [η6 ΑἸ Θηΐδη8 ΡῬγοοθοᾶ ἰο Ἐρίἄδασιβ, δπᾶ 

ταγᾶσο [πὸ ουτί τοῦ Ὀὰΐ ΔΓΘ ὩΠΔΌΪΘ ἴο (8 Κὸ ἔμ γίδοθ (δ 4); ἴπθποθ ἀθραυίίηρ {ΠῸν ταν αθθ 

οἴου ἰόντ οὴ ἔπ ῬΘΙΟροπποβίδη οοαβέ, ἀπ μανυὶηρ' ΚΘ 8η4 ββοκοᾶ Ῥγαβίθο, ἔμ 6 Υ τϑίαγη 

ἴο Αἴδοη8 (88 5-1). 

1. ἔτι δ᾽ αὐτῶν---ὄντων, διιέ τολῖϊ6 ἐπιον τ06γ6 ψοῖ. ὅθ Ν. οἡ 1, 18. 
8 6. πρὶν---ἐλϑεῖν. ὅ5. ὃ 229. 8. παρεσκευάζετο ΤοίονΒ ἴο ῬοΙ- 

168. ἑτοῖμα. 8:66 Ν. οῃ 11. 8, ὃ 4. 
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ῷ. ἐν ναυσὶν ἱππαγωγοῖς, ἴη οαναῖγγ- ὅ  αΉ8}01᾽ 8. πρῶτον τότε ἴπ 
τοβρθοῦ ἕο {πΠ6 Αὐποπΐβηβ, ἴοσ [6 Ῥουβίϑηβ βϑπῦ ΠΟυβθιηθη ὈΥ 568 στ ἢ 

Τ)αΐοβ 8η4 ΑΥΓΑΡΠΘΓ 65. ναυσὶν ἴβΒ ῃ6 ἀαίϊνο οἵ δΔοοροιηρδηϊτηθηΐ. 

5. ὃ 206. ὅ. 
8. ὅτι δὲ ἀνήγετο κ. τ. λ. ΤΠ θοῦ τυπϑὺ ἤανο Ὀθθη βύϊθα ουὖ τ ἢ 

στοαῦὺ αἰβραίοῃ, 85 ἐη6 Ῥϑὶοροπηθβίϑηβ Ὑγ8 Γ6. ἴῃ 811} ΟΠΪῪ [ὈΓΓΥ Δ Υ8 ἴπ 

Αὐῇοα. Οὗ 1. δ7. ὃ 2. ἐν τῇ παραλίᾳ, 80. γῇ. Οἵ, ὃ 2, ΠΘΙΘ 1Ὁ 
8 ΤΠ τυ τθη. Ὅρομ {Π18 τῆς ᾿Αττικῆς ἀοροπᾶβ. 8686 Ν. οπ 1. 114. 
8.9 (πἴ0..Ψ 

4. Ἐπίδαυρον τοίοτ5 ἰο ἐπ6 Ατροϊὶο ΕἘριάδασιβ. Απούμον. ἴονῃ 
οὗ {Π6 5ϑ116 ἤϑ1η6 ἰ8Υ 85. Ε. οὗ βϑιραγίβ, πθᾶγ {π6 βουίμθυη οχίγθι τυ οἵ 

{86 φαβίθγῃ ρϑηϊηβα οὗ Τιδοοηΐϑ. τῆς γῆς τὴν πολλήν, ἐὴ6 σγοαΐθ7' 

»αγέ 97) ἐδ6 σοιῖνψ. Οἷ, Μύ. ὃ 520. 8. προεχώρησε. ΒἘΙοοπηΐ, 

ΒΈΡΡΙΪ65. ἡ πεῖρα οΥ τὸ ἑλεῖν ἔτοταῃ {Π6 ργθοθαϊπρ οοπίθχύ. 80 Β'ίβρῃθῃβ 

ΘΧρ ϑἰηβ οὐ προεχώρησεν αὐτοῖς τὸ ἑλεῖν τὴν πόλιν. ΟἿ, 11. ὅ8. ὃ 2. 

γὲ 5 ΠΙΡΉΪΥ τϑβύγιοὔϊνϑ τες ποέιοἐἠδίατιαϊη ἐγ ἐλι8 γοϑροοὲ αὐ ἰθαδέ ἐλεν 

αἱά πιοΐ ϑβιισοεοά. 

ὃ. ἐπιϑαλάσσια, πιαγζέϊηιο ρία!θ8. 
θ. Πρασιάς, Ῥγαβϑία, νγ88 β᾽ζπϑίθα ἴῃ {πΠ6 ποίμνῃ ρατὺ οὗ {πΠ6 1,8οο- 

πἶδη οὐδέ, δὖ ἐΠ6 τπουὲῃ οὗὨ {86 τῖνον Κϑηὶ (7 απι8), ὙΥ ΠΙΟἢ γῖβθθ ἴῃ 

Μοαυπῦ ῬΆγηοῃ, πᾶ ἤονγβ που -ϑαβίθυν ἰηΐο {π6 ΑΤΡΌΪΟ σα], Τὸ 

ΒΘΘΙῚ5 {Ππαῦ [Π6 ΑἸΠΘΠἾΔΠ5 ἀββϑυ] θα {Π|5 ουγη Οἡ. {Π6ῚΓ ὙΥΔΥ͂ ΒΟΙΏΉ6. ---- 

γῆς ἀδοροπαβ οὁη ἔτεμον, [Π6 ϑοίΐοη Ὀοΐηρ ΘΟμ πα ίο ἃ ραγύ. ΟΥ. Μῦ. 

8. 828. Ὁ; Ο. 8866; 5. 8191. 1. 

ΘΟ ἾἾἜΛ ΡΒ ΤΟΥ ΤΤ. 

ΤΉΓΟΙΡΉ 88. οὗὨἩ [Π6 Ῥϑϑί! 6 ποθ, νυ ΐο} οαττὶ θα ο΄ τηϑὴν Ὀοΐῃ ἰπ [Π6 οἱζγ δηᾶ ἴῃ (86 δττηδ- 

τηθηΐ, ἴἢ6. ῬοΙ ΡΟ  μϑβίδη8 ἰθαῦθ Αἰίΐοθ ΒΟΟΠΟΥ ἴΠ8π {Π6Υ ΟἴΠΟγυγῖβθ γου]ᾶὰ ΠᾶΥθ ἄο0η6, 

Βανίηρ γομιδῖπϑαᾶ, ΠΟΥ Υ σ, ΟΠ ΡΘΓ ἴμδη {Π6Υ 8 Θυϑσ Ὀοίοτο (ξ8 1, 2). 

1. τῇ στρατιᾷ ὙΠΟ Πδα ρΌΠΘ ἴο τᾶγαρθ {πΠ6 ῬΘΙοροηπθβίϑῃ οοδβῦ. 

σε ἘΠ γδθ.:8.1: τοὺς Πελοποννησίους 15 {Π6 Βαθ]οοῦ οὗ ἐξελϑεῖν. 

τῶν αὐτομόλων. ὃ. ὃ 199. Ν. 8. Τὴ δοουβαίϊνο οὗ {ῃη6 {ῃΐϊηρ 
Ποαγᾶ 18 ὅτι... ξεΐη. ϑάπτοντας---ἰσϑάνοντο. 3866 Ν. οη 1. 206, ὃ 8. 

ΑὙποϊ πὑπᾶογβίδη 5 ϑάπτοντας οὗ {Π6 ἤδιηθ πη βιποκθ οἵ {Π6 {Ὀ Π6Γ8] 
Ῥ͵165, [89 σογ Ὀθίηρ οἵ βθῆθῦϑὶ ΔΡΡ]]οδύϊοη ἴο ΔΗΥ͂ ΤΠΔΏΠΟΓ οὗἉὨ Ρ6γ- 

ξοττηΐηρ {π6 Ιαϑῦ τὶ ΐθβ, νυ μϑίμον. ὉΥ ἱπίθγιηθηῦ οὐ Ὀαγηΐησ, Βαύ 1 [9 

ἄρδα σσογο Ὀυγ θα, 85 βοῖηθ ἀοπθύ1655 συ Γ6, ἰπ [μ6 οαΐθ Οὀγϑπηίοτβ, [ῃ9 
ἱπίδυτηθηῦ οουἹᾶ 6 866 ῃ ὈΥ͂ {μ6 δοοπίβ οὗ [89 ϑηθιην ἰξ ποῦ ὈΥ {Π 6] 

ὙΠΟ]6 ΔΙΊΩΥ. ΤῊΪΒ Ὑ11 Π]Παβέγαΐθ {πΠ6 τϑιηδτκ οὗ [Π6 5080]. ὑμδύ {89 
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Τιλορᾶφυηοηΐδηβ αϊἃ πού αἰδοῖ ἔμθτὰ (αὐτούς, τοίοντῖηρ ἀου Ὀΐ16855 ὅο ἐπ ς 

ῬΘΙΒΟῚΒ Θηραροα ἴῃ {Ππ6 ὈῈ}14] τἰ 65), Ὀθοϑαβθ [ΠΥ ἀθοιηθα ἴὐ ἱπιρίουϑ 

(ἀσεβές). ϑᾶσσον, Π1076 8ροοαλῖῳ ἴδῃ ΠΥ σχου]ᾶ οὐπουυνῖβ μανθ 

ἄοπθ. Ὁ ]οα. ΧἼΠ]. 4δ, Βα γ8 ὑπδὺ Ῥογῖο]68 οβδοίθα {πθὶ. ἀθραγίαγθ ὈΥ 

μἷβ χα ρϑαϊοῃ αρδϊηβῦ ῬΘΙΟΡΟΠΠΘΒΙΒ. 

ῷ. πλεῖστόν τε χρόνον ἐνέμειναν (ἴῃ [Π6 14η4). ΟΕ, 1. 28. ὃ 8. 

--ν- 

ΟΠΑΡΤΉΒ ΤΥ1Π7ΠΙ. 

ΤῊΘ ΑὉΠΘΠΔΠ5 ὉΠ ἀθσίβΚΘ 8Π Ἔχ ρα  ἴοπ ἀσαϊηβῦ [π6 Τγδοίϑη ΟΠ δ᾽ οἰ ἰδ η8, τυ ΒΟἷ ἀττὶ νἱπρ' δὶ 

Ῥοΐίἀεθ8 ΤΏ8Κ68 σγϑδΐ βχϑγίϊο 8 [0 {88 10 (8.1), Ὀαΐ ἴῃ νϑίῃ, ἴου (η6 ρθβθηοο Ὀγθακὶπα οὐ 

πη {Π|6 Ρογίϊοῃ οὗ [Π8 ΞΥΤΩΥ ΒΟ ἢ Πδα ΤΘΟΘΗΓΥ δυτὶ γϑα, Βρυθδα διηοηρ' [Π6 ἴΤΟῸΡ8 δἰτοδαν 

[Π6Γ6 8π4 Ὀτσοκθ ἄονγῃ {πο ὶγ βίσθη στ (δ 2); [86 ΠΟΥ]Υ δυτῖ γθα ΦΤΌΓΟΘΒ ΠΘΓΘΙΌΓΘ σοί τη ἴο 

ΑἸ 6Π5, Βαυΐηρ' Ἰοϑῦ 9Π6 ΤΟπΓ ἢ οὗἨἁ [Π6 ΙΓ ΠΌΠΊΡΟΥ (ξ 8). 

1. ἐχρήσατο, Πα φηιρίομοά. 
ἀφικόμενοι ἴο Ῥοί[4:68. 

2. ἀξίως 4υ8]1ῆ65 προὐχώρει (866 Ν. οη 1Π. δ6. 8 4), δπᾷ 15 ξ]]ονγοᾷ 

ὈΥ {ῃ6 ρσϑηϊνθ παρασκευῆς. Οἱ, 5. 8 200. Ν. ὃ; 6. 8 874. β. ΤῺῈΘ 
ΤΘΆΒ0η οὗὨ {Π6 {Ἀ]]υγ6 15. οΘοπίδι πο ἴῃ {η6. ποχὺ βοῃΐθῃμοο ἱπ το ποθ ὈΥ 
γάρ. τοὺς προτέρους στρατιώτας, Ἷ. Ἑ {Πο580 πὸ δᾶ ροπθ οἂ 
συ ΟΔ}]1185 (1. 61. 8 1) δὰ Ατσομοβίγαϊαβ (1. δ7. 8 6). ἀπό, οκέ οΥ. 

ΤῊΘ τοὶ ογοθιηθηῦ ὑγ88 ῬΓΟΌΔΌΙΪΥ ἀγαυγ ἢ ΔΥΤΔΥ ἴγοότα [Π6 ΡΙδΔ66, 85 ΒΟ 

85 ἰῦ γγχὰβ Τουπᾶ {μαῦ {86 ΟὔΘΙ ΔΓΊΩΥ νγὰβ Ὀθοομηΐηρ ἰηξοοίθα τυ] ἐῃ9 

αἴβθδβθ. Φορμίων δὲ κ. τ λ. ΟΥ̓ 1. θὅ. ὃ 8. : 

ἔτι πολιορκουμένην. Οἷ, 1. θά. 

ΟἸΑΡΤ ΕΗ ὙΓΧ. 

ΤῊΘ ΑἰΒΠΘμἶ8η8 ΟΡ Υοββϑα Ὀ. [Π6 ἀοι Ὁ] ΒΟΟΌΓΘΘ ΟὗἨ ΥΤΔΤ πη Ῥϑβί! ποθ, ΟΠ Πσ6 ἘΠ οΙΓ τη 8 
ἈΠ ΟἾΔΓΡΘ ῬΘΓΙΟΙ68 τυ ἢ Ὀοίηρ' [η6. οϑαβθ οὗἨ {Π6 ΙΓ τα ΒΓ ΓΠ1Π68 (8 1); ἸΠΘΥ ΘΥΘῚ 6Ὸ 80 [Ἐ5 

88 ἴο Β6ηἃ 81 ΘΙ ὈΔΒΒΥ ἴο [ῃη6 Το αἀ: ΟΠ ΟΠί8Π8 ΟΠ δσὶ πρὶ ἴο τα ΚΘ οοπορββίοηβ, θὰ ΐ οθδοϊ πὸ 

τῖπρ ὑΠΘΓΘΌΥ, δηᾶ ἴη {Π61Γ ῬογρΙ σ᾿ ἱπυθὶ ἢ ὈἰΓΘΥΥ αραϊπδὺ ῬΟΓΙΟ]65 (8. 2); Ὁ ΠΘΥΘΌΡΟΣ 

Ὧ:6 68}18 8Π. ΔΒΒΟΙΊ Ὀ]Υ,, 8Π4 ἴῃ ΟΓΩ͂ΘΥ (0 681πὶ ἐμοὶ ἱγγ ἑαίοα 766] 1η 58 δηἃ ταὶδϑ {π Ὁ ΘΟ ΓΑσΘ 
φ ἀγο8868 {Π6Πὶ ἰπ ἃ ΒΡΘΘΟΣ (8 8). ἕ 

1. ἠλλοίωντο τὰς γνώμας, οἠπαηροᾶ ἐλιδὲγ" ηυϊηιαϑ. 

ῷ. τὸν... «εἶχον τ--- λον διαηιοῶ, Ῥογίοῖοθ, οαϑὲ ἐΐ6 ϑίαηιθ οὶ, Ῥογἱοῖθ8 
--- ὡς πείσαντα, α8 ἐλοιρσῆ ἢ6 λαα ρογϑιααοᾶ. 886 Ν, οἡ 1. δά. ὃ 1. 

ὡς αὐτούς. ὅὃ69 Ν. οχῃ 1. 81. ὃ ὃ. 

πρεσβεῖς) τ--Ξ εβοϊοα ποίλμίηρ. πανταχόϑεν... « .«καϑεστῶτες τες δοίη 
«οὐοϊϊῳ αἱ ἴο88 τολαΐ ἰο ὅο, δεῖη γι τιὐέθ)" ρογρίοαϊέῳ φ ηυϊμα ἴῃ ὁ0Π- 

ἄπρακτοι ἐγένοντο (80. οἱ 
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ΒΘαπΘη06 οὗ {π6 ΟἸΗΠΟυ] 65 νυ μῖοἢ θοβοῦ {Π6 ΠῚ ΟἹ ΘΥΘΙῪ 5146 (παντα- 

χόϑεν). 
8. πρὸς τὰ παρόντα, αὐ ἐΐδ ργεθεγυέ ροδέιιγ6 97 αῇαἶγ8. χαλε- 

παίνοντας. ΟἿ. 11. 99. 81. ἀπαγαγὼν... «γνώμης, ὃψ αὐυονἐἴηρ ἐλδ 
σΉ ΩΤ οπγγοηΐ 97 ἐλιοῖν" γοοϊίηϑ. ΤῊΪ5. 15 ΤῆοτΘ ἔΠΠῪ ΘΧΡΓΘΒΒΘα ἴῃ ἀπὸ 

τῶν παρόντων δεινῶν ἀπάγειν τὴν γνώμην, 11. θῦ. 81. ΕῸΣ τὸ ὀργιζόμε- 
νον, 8680 Ν. Οἢ τὸ μέλλον, 1. 42. ὃ 2. 

ΟΗΑΡΤΕΒΒ 1|Χ.--Τ ΧΤΥ. 

ΤῊΘ Βρβϑοῦ οὗ Ῥϑυΐο]θβ, δοπιρυβθα ἴῃ {Π|686 ομαρίθυβ, 15. ἃ Ῥο] ἃ δηᾶ δηϊ- 

τταίοα ἀοίδμοθ οὗ {Π6 ῬΟΙΙΟΥ ΤΘοοπητθη" ἀ64 ὈΥ Βΐτη ἴῃ {Π6 Ῥγοβθουζίοη οἵ 
1ῃ6 νγᾶὰν. Ηδθ. ὑἸππρ Δ ΠΕ]Υ ᾿π501ῆ.68. Ηϊτηβο] ἤροσα [Π6. δοσιβαίίοηβ δπα Γ6- 

ῬΓΟΔΟ65, τ μος 8. {6]]Π ον - οἰ Π1ΖΘη5, ἴῃ {Π|61} αἰβύγβββ, ὑγθῦθ Πθαρίηρ ΡΟ 

Ἠΐτη, δ Πα ΔΡοῦυβ68 {Π6 1 ἴο ΤΊΒΔΗ]Υ ΘΟυ 586. ἈΠ ΘΠἀαΙΆ ποθ. ὈΥ͂ Βμουίηρ {88 
ἀὐϊ γὶα] γα]ὰθ οὗ {Π6 Πουιβθβ, γ1]}]88, Δη ἃ ἸΌΧῸΡΙ65. οὗἨ ὙγΒ 1. ΠΟΥ 616 ἴῸΡ 8 
ἔπηθ ἀβρυϊγθα, θη ΘοΙαρα δα Ὑ ἢ 1 ον ίγ, [πὸ στηοϑῦ ἱποβϑίϊπημ Ὁ]6. οὗ 8}} 
ῬΙΘββίησθ, [Ι͂π ἰ8 ΒΙρἢ-ἰοπθα ἃπα σΘΠΘΓΟΙΒ ΒΗΓ Πηθΐ8, 18 Ῥυοΐουπα πᾶ 
βίδίββυμδη- "6 σίθυνβ, 185. ΔΡΡΓΟΡΡΙ θη θαβ ἴο (ῃ8 οοοαβίοη, υῃῖοἢ ἀθιηδπαρᾶ 

Βοιηθίϊηρ' ἴο ΔΡΌσ56 [Π6 ΘΟ 96 8 Πα οἴ 66." {π6 τηϊη5 οὗ {πΠ6 Αἰμομΐϑηβ, 46- 

ῬΓΕΒβθα 88 {Π6Ὺ Ὑγ6ΓῸ ὈΥ ᾿πγαβῖοι υἱΠουῦ 8Π4 ῬΘΒΈΠ]ΠΘ ΠΟΘ υἱΠη {Ποῖ} ἡ γ8118, 
{Π15 ΒΡΘΘοΙι 15 ΘΥ̓ΘΓΥ ὙΔΥ ὙΟΥΓΠΥ οἵ {πΠ6 στθαῦ πῃ ὙΠῸ ῬΙΟΠοππορᾶ ἴὖ, ἀπ 
ὙΠΟ Ὑ͵88 Β00ὺῃ ἴο 6 Τοπιονθα ὈΥ ἀθαίῃ ἤοτα ἴπΠ6 σουθιῃμηιθπῦ ὙΒΙΟΝ 6 
μιδᾷ βο Ἰοπρ' 8πᾷ ΔΌ]Υ δαπηϊηἰβίθρθα, ΤῊ δχοϑθββίνο ὈΓΘΥΪῪ οὗ 18 ΒΌγ168 ὕϑῃ- 
6ΥΒ ΤΠΔΠΥ͂ Ρ]δοθ8. ΟὈΒΘΌΤΘ, γοῦ [Π6 ΘΘΠΘΙΆ] ΒΟΟΡΘ 18. 80 οἷθδν, ὑπαὖὺ 1Ὁ ΤηΔΎ ὈΘ 
ΤΘΔΟΠΥ ΔΡΡΓΘμΘπαθα, απ {μι δἱα 18 ΤΡ Πἰβηθα ὈΥ ΒΟ {Π6 γοῦθα] ἀ1Ε[Π- 
ΘΌ]Ε168 ΤΩΔΥ ἴπ ΘΘΠΘΙ. Ὁ] Ὀ6 5βαὑϊβίδοξου ΠΥ δ] ποι ας, 

ΤῊΘ ογαύϊοπ Ὀθρὶπβ βοιηθυγῃδῦ ΔΌΡῸΡΕΪΥ, ἀπ ἴῃ {Π6 βρὶνιῦ οὗ τϑρτγοοῦ, 
ΤῊ ΒΟύΤΘΥ ΟῚ 11} ποῦ ἈΡΡΘΆΡ βίγϑηρθ ΟἹ" ἹΠΒᾺΪ 8016, μη [Π6 ΒΡ βἰαπᾶ- 
ἱπρ' Δηἃ σοτατηδπαϊπρ' ἰ]θηΐβ οὗ {Π6 Βρϑαῖϑι, ἀπα {πΠ6 ἀο]θούϊομ, ἐμ οουπ- 
8615, δα που οοπαποῦ οἵ ΠῖβΒ δαϊθηοθθ ἃγ6 ΘΟηβι ἀουθᾶ, Τὸ τπγουϊᾷ ἄο 
ἴπ ΒΈΘ ἢ. ἃ ροβίασο οἵ {π]πρθ ἴῸ} πη ἴο Βρϑᾷκ τὶ δας που γ, ὑυ 116. οὔμθυβ 
σου] Ὀ6 ΟὈ]ρδα ἴο δι Ρ]οΟΥ {π6 Ἰδησαδσο οἵ ἀδρυθοδίίοη. ΤῊ6 ροβιξἴοη οἵ 

Ῥεγῖο 68 τγ88 ποῦ ΠΏΠ1Κ6 {παῦ οἵ ἐπ Ἐδ}1 οἵ ΟΠδίμδπι, θη, ᾿πβριγθᾷ τ τἢ 

Ραϊυϊοιΐβια αηα μαΐνθα οἵ ὀρρυβββίομ, μ6 Βα] ἔποβθ ἐθυΡ]Ὁ]6 Ὀο] 8 οἵ τὑγϑτη- 

ἴησ ἀπᾶ τοργοοῦ ρο ἴΠ8 μθδαβ οὗ {Π6 γηἰπίβίυυ, ὙΠῸ Ὑγ6Γ6 Τουσίησ (ἢ6 
ΘμδἰηΒ οὗὁἩ ΒΙΔΥΘΓΎ ἴῸ ἴπ658 ΑὙΠθυ θα ΘΟ]Ο ποθ, ΕἼΟΙῚ ΠΟ Οἴμοι τηδη {πδπ 
Βΐτη, Ὑπὸ μὰ 80 Ἰοηρ' δΔηἃ 8Δ0ῚῪ Βε]α {Π6 τϑὶηβ οἵ βρουθυητηθηΐ, τυγου]ᾶ βιο ἢ 

Ἰδηρταρθ 88 Β6 ἔρθαυθηνΥ υϑ8 μᾶγο Ὀθθη ἀθομηθᾶ θη αν }16. ΤΠΘΡΘ 18 

{πογϑίον ποίμίπρ' ἱπαρρΡορυϊαίθ οὐ" ἈΠ Θοοταϊπρ' ἴῃ {Π6 ΒΟ] Δ ῃα ΤηΔΏ]Υ͂ ΘΟΙη- 
τη ϑποοιηθηῦ οἵ (Π6 ΒΡΘθο ἢ ὈΘίοτ ἀβ, θαΐύ 18 Ταῦμϑν ἴο 6 τοραγαθα 88 {π6 ουΐ- 
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Ῥυχϑὺ οἵ φοπθρουβ ἱπαϊσηδίϊομ αὖ ἔπ ΒΟΚΊΘ, οδυαϊπαῦθ, δὐνᾶ εἰιου -ϑισῃἰθᾶ 
ῬΟΙΙΟΥ οὗ {86 ΑἸ Θ δ η5 νυ ΠΟ πὶ Π 8 0056 0 ἃ ἀγ 658, 

ΤῊΘ σοηθ}Ὰ] ἀἰνἼβίοηβ οὐ [ἢ 8 Βρθϑοῖν ἃ" 6 πιοῦ 50 ΒΕ ΟΏΡΤΥ τηδυ]το, 85 ἴῃ ΠΪ8 

τηονα ἀρ! θοταῦο οταοπβι Ηδ ἢιβὺ θβχου!ραῦθϑ Εἰτηβ6 1} ἔγομα {Π6 ἀπ] αϑῦ οθη- 
ΒΌΡΘΒ ὉὈΠΑ͂ΘΡ ὙΠΟ Π6. βαρ θα (ομαρ. 60); μ6 ὕπθῃ θηΐθιβ ΠΡΟΠ ἃ ἀρίθβηοθ 
οἵ Βῖ5 Ρο]ογ, ὈΥῪ ΠΟΙ α]ηρ ἴον τ [Π6 ΘΠΘΟΌΡΑΡΊηρ' Ῥ οβρθοῖβ Ὀϑίουιθ ἴῃθτα, ὈῪ 
Βῃουίηρ {Πι6 ὙγοΡ ΓΒ] ΘΒΒΉ 6885 Οὐ ΠΟΊΒ6Β ΟἹ" ΙΔ Π 45. ὙΠ ΘΠ. ΘΟΙμρΑΡΘα τ ἤρθθάοτη, 

δηᾶ ὈΥ Ρογύναγίηρ ὅπ ἀδρταδαίϊοπ τ μῖοἢ τγου]ᾶ τϑϑι]ῦὺ ἔροτ ΒΕ ΠῚ Ἰββίοῃ 

πα ἀοίραῦ (Ομ αρ8. 61--68); 6 {πὴ ὑδοῦνβ ἴο {πὸ Ῥϑβί]θηοθ 88 βοπιθίϊησ 

ὉΠΙΌ ΘΒΘΘΠ, 8 Πα ΤΘΒρθοπρ' ὙΠΟ ἢ. πὸ ὁπ6 οου]α 6. 050 ΠΥ Ὀ]ατηθα, απ 6]08685 
ἹΠἢ ἃ ΒΌ Πρ ἈΡΡΘ8] ἴο {Π6 οοῦγαρο, ρα οὔϊβιη, ἀπ Ἰονο οὗ ρου, ὑν ΒΙῸ ἢ 

Βῃου ἃ δηϊτηαΐθ {πΠ6 Ὀνθαϑῦ οἵ ΘΥθιῪ τι Αὐπθπΐδη ἴῃ {Π18 σρθαῦ απα τηο- 

ΤηΘ πίουΒ βίμι 6.516 ἴον ΠΌΘΟΥ ἀπα ἀομηϊπῖοπ (οΠμδρ. 04). 

ΟΠΑΡΤῸΒ ΤΧ; 

ΤῊΘ ΒΡΘΆΚΟΙ ΘΟΙΏΤΊΘΠΟΘ8 ὈΥ ΓΡΆΠΕΚΙΥ ΔΟ ΚΠ] οἵη, ἐΠαΐ Πΐ8 οὐδοῦ πὶ σοησηἷπρ' [Π6 Δ5561}- 

ὉΠ 18 ἴο δατηϊ βίου τορτοο νου {ποῖν [Δ 010- Πα πρ δη 1 ῬῈΒΙ ΠΑ ΠῚ μοι8 βρίσὶῦ (δ 1): [6 αν 8 

ἄονγῃ 8. ΡΟ ἐ{168] ἀχίοπι, (Παῦ το {Π6 ᾿πᾶϊ νἰἀ 8] Τὴ ΘΠ 6.5 ΟΥ̓ ἃ βίδίθ ποίμϊπρ' απ ὍΘ ΤΠΟΤΘ 

δαἀνδπίαβθομβ, [πη ἴο ἢαγ6 ὕπ6 Ὀοαγ ΡΟΙΠἶο ἴπ ἃ ῬΓΟΒΡΘΓΟῸΒ οοπαϊ οι (8 271 ΘΥ̓ΘΤῪ οἰτἴζθῃ. 

ΒΟ Ὁ] αἷτη, ὑπ τθοσο, ἰο ρσγουποίθ ὅπ 6 ῬαΌΙΠΟ ννϑ] αγο, ππϑῆδοίθα γ ΡῬτῖναΐθ Ομ Εἴθ 8, 

8Π4 οαβίϊηρ πὸ ὈΪΔτη6 οπ ὑπ δα νίβοι οὔ ἴῃ 6 ΠΊΘΆΒΌΓΟΒ τν ΠΙΟἢ {Π 6 Ὺ μανο δἀορίθα (δ 4): ἴῃ 

τ Ῥγοβδθηῦ ἰηβίβηῃοο, ὑπο ῖτ ΔΏΘῸΙ 15 αἰτοοίοα ἀραῖηϑὺ Οὁη6 ἡἼΠ0Ὸ 18 ποῖ πίθου ἴο ἔπη ἱπ 
ῬΟΙ 64] βασδοῖγ, ΘἸοαπιθηοο, ῬΑ Γ οὐΐβγη, ἃ πα ἱποουσ αρ 1 0]6 Ἰητορτὶ ἐν (8 4); π᾿ μοι 48}}- 

Βοδίίομβ δπὰ νἱγίπθϑ ὙΥ ΠΟ Υ ΟΣ 15 ἀθβοϊθηξ απ ΠΟΥΘΥ Ὀ6 Ὀ5ΘΙῺ] ἴο {πΠ6 βίδίθ, απ ἐμ υ Όσ 

ἢ6 οὐσῃῦ ποὺ ἴο 6 σθῃβατθα, τγηο, ΡῬΟββθββίηρ ὑπο ἴῃ ἃ τηοᾶργδίθ ἄθστθθ ΘύθῊ, 88 ἴη- 

ἀπορα 15 1}6]1ονν-- οἰ ΠΖΘῚ5 ἴο ἀπᾶογίαϊκο [Π6 ὙγᾺ7 (88 0, 7). , 

1. καὶ --- γ68, ἱπαοοά,. Τὸ {Π18 ΘΟ ΓΘΒΡΟ 5 {Π6 καὶ Ὀοίογο ἐκκλησίαν. 
Οὐ .1.,86. 51, προσδεχομένῳ... «γεγένηται, 1 λαῦὺθ εαροοίοα ἐδι6δ6 
6ῳργ65ϑἴογιϑ 97 ψου" «οὐαί, , [ΘΓ] Υ, ἐλι686. 61} 7 88:08 977 ψοι2" αῃ 16" 

(τὰ τῆς ὀργῆς ὑμῶν) λανθ λαρροηθα ἐο ἤιδ φαρθούίης ἤθη. ὅ3888 Ν' οὴ 

τῷ γὰρ... «ἀφίστασϑαι, 11. 8. 82. Μί. (ὃ 286. 2) τηλκο5 τὰ τῆς ὀργῆς 

Ξε: ἡ ὀργή, Ὀαπὺ {Π6 Οὐ ΠΟΥ το πἀθυϊηρ 8 Θα ΠΥ 85. σΥΘτη δ ίϊοϑὶ Ὁ πα ΤᾺΣ 
τοῦθ Ροϊηϊοα, τούτου ΤΟΐΟΓΒ [οΥυγαγα ἴο ὅπως ὑπομνήσω κ. τ. λ. 
ΤῊΘ νοῦ ὑπομνήσω πᾶ μέμψομαι ἃἴθὸ ρΡαῦ ἴπ {π6 ἱπαϊοαῦνθ δου 

ὅπως, ἴο ΤΟΡΓΟΒθηῦ {Π6 ἰᾶθα οὗ {Π6 γϑὴὉ8. 8ἃ5. βἤπιθὶν οοουστϊηρ πα 
δοϊαϊηρ,. ΟΥ, Κι. ὃ 880. 6; Με. 8 619, 7 (6π). Αὐπο]ὰ οοπίθηθ {παῖ 
ὅπως (ἵπ ογ6 67 ἐλαΐξ) ἰαῖζὸθ {Π6 δουῖϑὺ βαδ᾽ αποίϊνο, δη ὑππ8 ἢ Οὐ 

Ῥορρο, (ο6]., πᾷ Κσρ.) οαϊῖθ {Π9 Ῥαββαρο. 
ὦ, πλείω ὈΘΙοησΒ ἴο ὠφελεῖν. ξύμπασαν ὀρϑουμένην, θεῖ" 

2 ὴοΒρΘγοιι8 αϑ ὦ τολοῖθ --- δη)ογέηφ ριδιϊε ργοϑρονίμ. ἢ...«ὐσφαλ- 

λομένην, ἐδαη, οη6 «ο]ιϊοῖ, ἐ8. Ποιιν"ἰϑἠνίηρ ἔγν γοβροοὶ ἐο ἐΐ8 οἰψίφοηϑ ὑηαϊοϊώ- 
μαϊίψ σοηϑὶ 6γ 6], διιὲ οοἰϊοούζυοῖῃ ἐδ ἐγν ὦ γιυυϊηθα οοπαϊέϊονι. 
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8. καλῶς... «ἑαυτόν, 70. ὦ ἡταλν «ὐἦο 18 ῬγὴΟΘΡΦ 1.8 ἦν ἢ,18 ργναΐα 
αβαῖνβ. καλῶς φερόμενος 18. ἈΠΔΙΟρΟυΒ (0 καλῶς πράσσων. 

ἧσσον ἴπδη ᾿ξ ἷβ8 οὐ ΔΗΙΓΒ. σσοῦθ ἴῃ ἃ Ὀδα οοπαϊίοη. ξὺν (ἢ 
ξυναπόλλυται) --- ἑοσείλ67 «οὐέδ, {π6 5[αίθ. εὐτυχούσῃ, 50. πατρίδι. 

μᾶλλον {πη 8 ῬΙΌΒΡΘΓΟΙΙΒ οἰ Ζθη ἴῃ ἃ. βία Ὀτουρῃῦ ἴο ταΐη. ΤῊΘ 
ΡΟ] 4] υϊβάοιῃ οἵ {Π|686 Γϑι 8 ΚΒ 15 ὑγΟσΠΥ οὗ Ὀθίπρ Θηρτανθα οὴ [ῃ6 

ταϊηα οὗ δυθΡῪ βίαίθιηδη. Νὸ ἱπαϊνιαπ8] οδη ΠΟΡΘ ἤο ΘΠ]ΟΥ Ρϑυτηἃ- 

ποηῦ ῬΓΟΒΡΟΓΙ νυ, ̓ παθροπαθηῦ οἵ [Π6 βοππα δπη4 ἢ θα] {Ὁ] οοπα]!!1ο0η οἵ 

{Π6 βαΐθ ἴῃ νυ 6 ἄνγθ]]8; δη4 Π6 Ἰορ᾽βαΐθβ Ὀ8α]ν 0 ΟὙθ]οο 8 

{6 ῬΈΡΙΪΟ ροοά 'π ΠΪβ ἀθϑὶν ἰο Ὀβπρῆν ργίγαίο ᾿Ἰηὐογθϑίβ, νυ μϑύμον ἴῃ 

ΤΘΌΓΘ ΠΟΘ ἴο πα] ν 1 4 π8}5. ΟΥ ὕο ῬΔΡ ΙΟΌΪ]ΔΓ βθοῦϊοηΒ οἵ {Π6 οουπίγυ. 

4. τὰς ἰδίας ξυμφοράς, 1. 6. τὰς καϑ᾽ ἕκαστον ἀνϑρώπων. 

φέρειν, αὐίο ἰο διιρρονγέ. 

ὃ νῦν ὑμεῖς δρᾶτε. ταῖς κατ᾽ οἶκον κακοπραγίαις, αὐ ἀοηιοδέϊς οα- 
ἰαηιϊέϊ68. ἀφίεσϑε 15 δοοοιητηοαείοα ἴο ὑμεῖς, πα 5 Θραχθρϑίϊοδ 

οὗ δρᾶτε. ΤῊΘ ΤΟΡΉ]Γ σοηβύγ ποίου σου παν ὈΘΘη ἀφίεσϑαι (0 

6867), ἴῃ. Θομηθούϊοη. υν]]Ὶ ἀμύνειν. ΟἿ, ΜΈ. ὃ 681. 4. ἘῸΓ [Π86. οοη- 

βύγπούη οὐ 018 νου νυ {πΠ6 σϑηϊίϊνο, οἵ. 5. 8 197. 2. 

αἰτίας ἔχετε, ψοῖν ὑίαηινθ ηϊ6. οἱ ξυνέγνωτε, τοῦο 2λοὐγυεϊῳψ (Ἰ0 ἢ πι6) 

ἀφονορα τέ. 

δ. καίτοι, απὰ γψοΐ. ὃς ΤΟΙΌΥΒ. ἴο ἐμοί, 8Δη4 ὑπογθίοσθ (βῖκθ5 

οἴομαι ἴῃ {πΠ6 ἢγδῦ ρβϑύβοῃ. γνῶναι 84 ἑρμηνεῦσαι ὈΘΙοΠρ' ἰο ἥσσων 

85. δοοιβαύνοβ οὗ βρϑοϊ βοδίίΐοῃ:: ἐπ) 10} ὧν γοϑρεοί “9 ἱηοιοίη, δίο. 

χρημάτων κρείσσων -ΞΞ- 8ι1}967107' ἐο ἐ}.6 ἸγγἼιοηι66 97) τοϑαϊέδ, ἐπεαρα- 
ὑϊ6 φΓ᾽ δεΐπ ὑγὶδοά. 

0. ὅ τε.... ἐνεδυμήϑη, 70. ἢ τοῦο ἤα8 ἀποιοϊοαφθ απᾶὶ 068 ποῖ θω- 
7688 ἐέ οἰθαγἶψ 18 (50. ἐστὶν) ὄγν ἐΐ6 8απὶθ δοπιαϊίίοη, (ἐν ἴσῳ), α8. 17 

λ6 παά σίυθη, πὸ ἐλοισῆέ οα [Π6 βαθ᾽θοῦ ἴῃ Παπᾶ. ὁμοίως ἃ5 1 ΒΘ 

Ὑγ788 φιλόπολις. τοῦδε, 80. τοῦ εὔνου τῇ πόλει οἸϊοϊ 6 ΟΠ) τῇ 

πόλει δύσνους ὙΥΠΙΟ Ργθοθᾶθθ. Καὶσ.  ίβὶς. βιρρ]ῖθβ τοῦ οἰκείως 

ἔχειν τῇ πόλει. νικωμένου, 80. αὐτοῦ. τούτου ἑνὸς ἰΒ {πΠ6 ρσοη- 
ἴνο οὐ ῥγῖοθ δηὰ στοϑίθιβ ἴο χρήματα. πωλοῖτο 16 Ῥᾶββῖνθ. ΤῊΘ 

απ 0165 οὗ ἃ σοοα βἰδίθϑιηϑη ἃγθ ἤθγθ ὈγΙθῆν ρίνθῃ, νἷΖ. Κπου]θᾶσο, 

οἰοαάθηοθ, Ραὐγιοὐϊβιη, δα ἰηἰοσυϊγ. Οἱ, Αὐὶβίοῦ, Βμοῦ, Π. 1. ὃ 8, 
ὙΠΘΓΘ ἃ ΒΟΠΊΘΥμαῦ ΒΙ ΤΉ] αἰν βίοη οὗ {Π6 απ] Ποδίϊοηβ. οὗ ἃ βίαϊοβ- 

τη ἴβ τη866, γἱΖ. φρόνησις, ἀρετή, διη4 εὔνοια. 

μᾶλλον ἑτέρων. 866 Ν. οη 1. 85. 
αὐτά, ἰΐ686 φιιαϊιοαϊζίοηϑ, 1. 6. Κπουν]θᾶρθ, ϑ]οααθποθ, δἴο. 

εἰ---ἐπείσϑητε---οὐκ ἂν---ᾳφεροίμην. ΤῊΘ δοίπδ] ἀθηΐ] οἵ [πΠ6 οοῃ- 

Βθατπιθηῦ γουα Πᾶγθ τϑαυὶγοα {πὸ ἱπαϊοαύνο, Ὀὰὺ [Π6 ΒρΘΑΪΚΘΙ' ΘΙ ΡΙΟΥΒ 

{116 ορύαἰϊνϑ 85 ἃ ἸὩΟΓΘ πιοᾶοϑβῦ [Όγτὰ οἵ ἀθηϊω!. Οἱ, Κὶ 8 889. 8. «; Μύ. 
ἢ δ24, 2. 

οὐδὲν 

“ 
οιἰα τε 

καὶ μὴ. ὃ νῦν ὑμεῖς δρᾶτε ἴῸΓ καὶ μὴ δρᾶν 

τὴς 

ἴ. μέσως --- μετρίως. 8}0]. 

81. 
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ΘΑ ΠΕ ΤΟ 

ὙΠ ΠΘη σγ8Ὶ δὴ Ὀ6 ἀοοϊ!ποᾶ πὶ ποὰὺὺ ἀοίτὶ πηθιΐ, Ὁ 18. Φ0}1ν ἴο ππᾶουίακθ ἰδ, θὰ θη ἰξ 5 

ΠΘΟΟΒΒΆΓΥ [ὉΓ ὑπ6 ἀοίθποο οὗ τη δ, μ6 18. Ὁ] Τα ΘΟ ΓΠΥ ὙΠῸ τοῦδ ἴο τηθϑῦ ἄδηρου τυ μ 

ῬΟΪάΠ 688 (8 1); [ῃ6 ΒΡΘΔΚΟΥ Οἷδὶ ΠῚ8 {86 τηρτῖῦ οὐ ποῦ παγΐηο ομδηροα ἢΐ5 Βθηςπποπίβ, πὲ 

ΟΠδΓρ68 ΗΪβ δα ογ8 τ ἢ νγδηΐ οὗ ΠΓΠΊΠΘ88 ἴ0 ῬΟΥΒΘΥΘΓΘ ἴῃ {Π6ῚΓ ΤΟΤΓΊΘΤ ΓΘΒΟΙΥ 68, 88 Β0ῸΠ. 

85 ἴΠ6 0 [86] [Π6 Ῥσθββασθ οὗ δάνθσβδιυ (8. 2); [86 τηϊπᾷ 18 θαβὶ!Υ νγοϊσῃ θᾶ ἄοννα ν᾿ (Π δῇ 

σΒΐ ἢ} 18. Βα ἀἄθη δηα ἀποχρθοίθα, 8η4 {Π18 νγα8 ἴτπ οὗ {Π6 ΑἰΠΘηΐδη8 ἴῃ τοϑρθοῦ ἴο [Π9 

ῬοϑΕ]θποθ (8 8); Ῥαῦ 48 οἰ ΕΖ 68 οὐὨ 80 ῬΟΥΘΥᾺ] 8η8 τν6}]- το α]α θα 8 βίαϊο, πον οπρεηΐ ἴο 

ῬΘΆΓ ΔΗ ΟΠ 5 τὶ ἔογυϊτπιἅο6, δα οοτηθ ἴο {Π6 δἱά οὗ [πο βίδίθ, ἴ0υ ὈῪ ΤᾺΠ1Πρ’ Βμοσί οὗ πο ὶ 
ῬΓΘΥΪΟΤΙΒ ΒΊΟΓΥ ἔΠΘῪ Ὑγου]ᾶ ᾿πΠΟῸΓ σΘηΒαΓΟ (8 4). 

1. γὰρ Ἰπύγοάπορθβ [Π6 ΓΘΆΒΟη ΟἹ ῬτΌοῦ οὗ οὐκ ἂν---αἰτίαν φεροίμην, 

δὺ ὕΠ6 οἷοβθ οὗ [6 Ῥυθοθαϊηρ οπορίοι. αἵρεσις, ὦ οἠοῖσθ Ὀρύννθοη 

Ῥθδοθ 84 ὙὙ8Γ7. τἴλλα εὐτυχοῦσι, “ὅπ, οὐδόν" γ68ρ6ο8 7ογἐιυπαξοῖῃ 

οὐροιηιϑέαη σοί." ΒΊοοΠλ, τἄλλα οχοορὺ ὑπαῦ [ῸΓ {Π|07 αὐλαϊπτηθηῦ οὗ 

ὙΥΠΪΟΙ ὙΥΔΓ ὙΥ8Β ΠΘΟΘΒΒΤΥ. (ΔῸ6]. ν7γ6}1 ΘΧρ]Ιη5 ὉΠ]8. ΘΧΡΙΘΒΒΙΟῺ : αἰερηυ 

οθέογην ζἰδογὶ πιαριογιίθ8 46. 8110 7176 γι οοάτιπιί. Ναπηι εὐτυχεῖν, 
εὐδαίμονα εἶναι Ἡτιὶο ΒΟΡΙΡύΟΥΙ οϑὺ ζϊδογιίην 6586. Ἰζτῖρ:. ΘΧΡΤΘΒΒΘ5. ΒΟΙΩΘ 
ἀουθὺ ὑγῃϑίΠθι τἄλλα ἐυτυχοῦσι την ποῦ Ὀ6 ΘΟπποοίθα υν10}} {Π6 τον 8 
ὙΠΟ Ὲ. ΤΌ]]ονν. πολεμῆσαι ἨδΒ ἴῸΓ ἰΐ5. Βιι) οὐ ἐκείνοις {πΠ6 οτηϊθα 

δηςθορᾶθηΐ οἵ οις. εὐθὺς 15 ἴο Ὀ6 (άκθὴ ψ] ἢ ὑπακοῦσαι δη4 ποῦ 

ὙΥ] ἢ εἴξαντας ἃ8 Π ΟΙβις, ΒΌΡΡΟΒΘβ, ἴῸ1 {πΠ6 ῬΑ ΙΟἾρΙ6 ἀθποῦθβ ὀασβο (δ 
ϑιεδηγδδ:ο1.), ἃ πα 18 ΟΡροβϑᾶ ἴο κινδυνεύσαντας. ῬΘΙΪΟΪ65. τοίου μοῦ ἴο 

{π0 ἀθιιδη8. τηϑᾶθ Ὀγ πὸ Τιοραφιηοηΐβηβ (οἷ, 1. 189), ἴο Ὑγμῖοἢ ἢΘ 

βϑα (1. 141. ὃ 1) αὐτόϑεν δὴ διανοήθητε ἢ ὑπακούειν πρίν τι βλαβῆναι 
(.. 6. ὑπακούειν εὐπύς). ῬΟΡΡο. 

ὦ. ὁ αὐτὸς (ϑο. τῇ γνώμῃ. Οὗ, Π]Ὶ. 88. ὃ 1). οΥΓ ἐλ6 βαηιθ ορέπϊοπ 

ὑπαῦ 1 τγ88 Τουτηουυ. οὐκ ἐξίσταμαι (80. τῆς γνώμης) 18 Δα 64 [ὉΓ {119 
Βᾶο οὐ ὀχρ]δηδίϊοη ἃ Πα ΘΙ Ρ 8518. ἐπειδὴ ἱπίνΟαπιοο5 {ΠπΠ6 Ῥγοοῦ οὗ 

116 Ομδυρο τηδ ἴῃ ὑμεῖς δὲ μεταβάλλετε. πεισϑῆναι ἴο σῸ ἴο Ὑ8Γ. 

ἀκεραίοις 18. ΟΡΡΟΞΘΑ ἴο κακουμένοις, {Π9 σΘΠΟΙΆΙ ἰᾶρα Ὀοΐησ, {Πδὺ 
85 ΒΟΟΠ 88. {γ18}5. 8η4 ἀδῆρουβ οϑτηθ, {Ποὺ ομδηροα {πρὶν νίθυνβ ἴῃ τ8- 

Βρϑοῦ ἴο {Π6 ὑγ81" γ᾽ ΠΟ. ΠΟΥ Πδα ἀθογοθα ὑν}}}16 ἴῃ ἃ βίαίθ οὔ βθουσγ ἔν. 
καὶ τὸν ἐμὸν λόγον. Ἡοροαῦ ἐπειδὴ ξυνέβη. ἐνον, «γνώμης 60Π- 

ἰαὶηβ 0 σθᾶβοη ΠΥ {110 ΘΟπ 56] οὗ Ῥϑυΐο]98. ΠΟῪ ΔΡροαι θα τοηρ ἴο 

{μθῖ, πᾷ διότι τὸ μὲν λυποῦν (ΞΞ ἡ λύπη) κ. τ. Δ. 5᾽ονγβ ΠΥ ὉΠΟῪ 

μδᾶ ομδηρθα {Π6]Γ νίθυνβ (μεταμέλειν). ἔχει --- κατέχει. ἄπε- 

στιν, 18 γϑηιοίο τς οὐἱἦ 97 ἐδ γδαο, 97 οὐδογυαίίοη, ᾿ῦ Ὀρὶηρ ορροβϑᾷ ἴο 

ἔχει---τὴν αἴσϑησιν ἴῃ {Π6 ῬΓΘοραϊηρ ΤΠ ΘΠ] ΘΓ. ἐξ ὀλίγου. ὅε6 Ν. 

ΟΒ 1]. 11. ὃ 4. ταπεινὴ---ἐγκαρτερεῖν -- ἴοο (ἰοτογιοαϑέ ἴο }967860678. 

560 Ν. οπ 1. δ0. ὃ ὅ (6πᾶ). ἃ (ΞΞ τούτοις ἃ) ἔγνωτε, ἐπ τολαΐ ψοι 

λαῦό γοϑοϊυθα ΞΞ-- ἔγν ψοιι)" γοϑοζιξίοηι, 
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8. δουλοῖ, δηι8ϑίωυεβ, γε 1678 αὐλοοΐ. γὰρ Ἰπίγοάποθβ 8η 8Ρ0]0- 
δϑύϊο βθηΐθῃοθ, ἰηἰθπαθα ἴο βοϊίθη {Π6 οαἰϊπρ τοργοοῦ δῦ ρίνθη. Οοτη- 
Ῥᾶγθ πὶ {Π15 {Π6 ΔΡΟΪΟΡῪ τη846 Ὀγ Ὁ] γ5568 (11. 2. 291--298). αἴνον. ἢθ 
μα ᾿πνοὶρηῃθα ἀραϊηβϑῦ {η6 αΥθοκβ [ῸΓ τ βῃϊηρ ἴο Τούτη ΠοΙη6 Ὀθίοτθ 
{Π| οὈ͵θοῦ οἵ {π6 νγᾶγ μδᾷ Ὀθθῃ ϑοοουηρ]]5Πη64. φρόνημα, ᾿ΐφσῆ, δρύγΐ, 
ἐπϊγορίαϊέψ 97, ηυϊπά. ΟἿ. 1. θ2. ὃ 8. πλείστῳ παραλόγῳ, ἡϊιοϑὲ 686- 
οἱαϊίψ δογογια, οωϊοιαΐζοτι. “(ὃ ἸηΓοΓΡγρθύδιηα" τὸ δουλοῦσϑαι φρόνη- 
μα." Ῥορρο. ἄλλοις ἴῃ Τοβρθοῦ ἴο {Π6 Ῥϑβθ!]θπηο6 υ Β] ἢ 15 ρϑγίϊοα- 
1Α0}]ν πιθης]ομπθᾶ. οὐχ ἥκιστα ὈΘΙοΠρΒ ἴο {Π6 Ὑγοσ8. ὙγΒΊΟἢ [Ὁ]]ονν. 

4, ἀντιπάλοις αὐτῇ, ΟΟΥ̓ΤΕϑροη της ἐο {{. χρεών, ἐξέ 8 ᾿ι60 6586 7. 
"πὶ ἐξ 5 1. 6. ξυμφοραῖς ἀρροη 8. ομ ὑφίστασϑαι, ἴο δια ι7)6, ἴο 

ϑιιϑίαϊη. Ἰί. ὃ 284. ὃ (2). ΤΙβ γ Ὁ ΤΟΓ6 1ΓΘαΌΠΘΠΌΥ (ακο5 0Π6 δοοὰ- 

βαῖῖνθ. Οἵ. Μύ. 8 401. 4. τὴν ἀξίωσιν. ὅ66 Ν. οη Ι. 69. 81. 

ἐν ἴσω, ἐφιαζίψ, ὈΘΙΟΠΡΒ. ἴο αἰτιᾶσϑαι. τῆς τε ὑπαρχούσης δόξης, 
8. Ῥ7ὸῸΡ67 ἀπά παΐιγαΐ οἠαγαοίθ)" οΥ γεριίαξίοτ."" ΑΥ πο]. [πη βὰρ- 

Ροτγῦ οὗ {πϊ8 πὲ οἰΐθβ τῆς ὑπαρχούσης φύσεὼς (11. 45. ὃ 2). ΒΌΡΙ ρτοΐοῦ 
[6 ΘΟΙΏΠΠΟἢ ΓΘ Πα οτίηρ, σίον αἰγοαάῃ αοηιῖγθα, ἃ5 Ὀθύου βαϊ θα ἴο {Π6 

οοπίοχύ. ΤΠ6 ρϑηϊίϊνο ἀθρθηθ. οη ἐλλείπει. Ὁ. ὃ 197. 2. τῆς--- 

προσηκούσης ἴΟΠ]]Ον 5 ὀρεγόμενον (τολ0 γϑασῆε8 αὐ 6), τολο αὐγοσαΐος ἕο 
λζηιβει [). 8. ὃ 192.1. Τὴ ψογαβ ἐν ἴσῳ... ὀρεγόμενον ΔγΘ ΘΠΟ]ΟΒΘΑ, 
ἴῃ τηοβῦ οἵ {πΠ6 οαϊτῖοπθ ὈΘΙΌΓΘ τη, ἴῃ [Π6 τη} Κ5 οὐ ἃ ρύθῃη ἢ 6518. 

ἀπαλγήσαντας δὲ τὰ ἴδια, 8:07 65ϑπᾳ ἐλοῖν στὶς ογν ασοοτιγυέ ο77 ργἵραΐο 

εαἰαηυΐέϊοθ. ὙΠΘ Θομβίγποίϊΐοη 18 ΠΘΓΘ ΓΤ ϑαμπηθα ἔγοπὶ ὅμως---χρεὼν--- 
ἐξέλειν ὑφίστασϑαι αὖ {Π6 ΘοἸΙηϊηΘΠηοομηθηῦ οὗ [Π6 5θοίϊοῃ. 

ΘΟΈΡΑ ΡΤ ΕἸ ΧΎΥΤ: 

ΟἿΘ ΤΟΙΠΆΤΚ τβρθοίϊηρ; {Π6 δἰξβι πιηοπῦ οὗὁ δπηρῖτο μ85 Ὀθθη 8]Ππᾶθ4 ἰο, ΠΟΥ υγομ]ᾶ 6 βρβᾶκοσ 

ΠΟΥ εἶν αἰΐζογαποθ ἰὸ 10, θπύ [ῸΓ (Π6 στο πα ]655 8]ΔΓπὴ οὗἨ  ΗΪ5. 90]Π]Ονγ- οἱ ΠΖθη5 (8 1); {Π9 

Αἰμοηΐδη ἀοτηϊηΐοη 18 ποῖ Ἰἰτηϊοᾶ ἰοὸ ῃοῖγ βαθήθοξ 411ὁὸ8 πὶ οχίθπᾶβ οὐϑσ ἐπ συ ΒοῸ 

868, ὉΠ6 οὗἩὨ ἴπ6 ἔνγο Ῥαγίβ ἴπ ὑγ]ο ἢ ἴΠ6 νγου]ᾶ 15 αἰν!ἀορα (8 2); 1 18. ποί ἐπογοίογς ἰο "9 

οοτηρατθᾶ τυ (Π 6 Ῥοββθββίοη οὐ ἴουντβ ΟΥ Ὑ11188, ἀπᾶ {Π6 1058 οὔ ἰπθ86 Βῃοι]ᾶ ποῖ θὸ 
Ἰδπιοπίοα, θὰ ΤΠΘΥ 5Ποα]α ταῖμοτ 6 τοραγα θα 85 [Π6 ἀθοογαίϊοπβ οὗἩ ὑγϑϑ! τη 8η4 ἀοτπηϊηΐοη, 

ΘΔΘΙΠΥ τοοογογοᾶ 1 ΤΠΟΥ τοιπδίηῃ ἔγθο, θαὺ {Π6 ϑη]ογτποπί οὗ τ μΐοἢ 18. ΒΟΡΘΙΘ88 1 ΠΟΥ 
ΒΌΘΟΙΤΠ ἴο ΟἴΠΘΙΒ : ὙΓΠΘΙΟΙΌΓΟ, ΒΠονν Πρ ΤΠΘΤΏΒΟΙγ 65. ποῖ ἱπύδυίου ἴο ἐμοῖσ Ὁ Πποδβίουβ γῆ 

δοαφυϊτοα [Π15 ἀουηϊπίομ, ΠΟΙ δἰ πρ ἸΏΞΘΠΒΙ 010 ἴο [Π6 στοαί αἴθσταοο, τυ ΒΙΟἢ τγου]ᾷ δείοπᾶ ἐπ 
1055 οὗ ἐμὲ ἴπ υ Βῖο ἢ ἴΠΘν Πδνθ Ῥδοη με ἴῃ Ροββθβείοη, [ΠΟῪ Βμου]ἃ σῸ ασαϊπϑὲ ἐμ ὲγ Θπθιη 68 

νεῖ αἰβάδίη (ὃ 3), ΒΟἢ 45 1πβρίγοϑ ἴποϑθ γῆ 766] {Πι6ῖγ βι ρουϊοσὶ ἐγ ἰο {πο ὶγ ἴ06 'π οι ηβ6] 

ἈΠ ΡῬγιᾶθποθ (ὃ 4); ἤογ ἔΠ18 Ὀθσεῖβ ἩΓΤΏ 685 οὗὨἨ ἄδτίπρ, δηα 18. 8 ΤᾺΓ ΒΌΓΟΙ στουπᾷ οὗ οοηῆ- 

ἄθποθ πῃ ΠΟΡΘ, Ὑν Β οἷ 15 ΟὨΪῪ οχοτγοϊβρα ἴῃ ἐϊπ168 οὗ οχέγοιηΥ (8 δ). 

1, τὸν δὲ πόνον 15 {Π|6 δοοιδαίίνο οἵ βρϑοϊοδίίοῃ, διεέ αϑ ἰο ἐδ Ἰαδον' 

(οἵ. Ο. 488, γ), ΟΥἹ ῬΘΓΏΔΡ5 ἰῦ ΤΠΟΓΘ ῬΓΟΡΘΙΥ ἄθρθηᾶβ οη ἀπέδειξα, {118 
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Ῥτοποῦη αὐτὸν Βοΐπρ τοροα θᾶ (560 Ν. οπ 1. 80. 8 8). ΟΥ̓, 7615 Κύβη.; 
Μύ. 8ὶ 472. 1. μὴ περιγενώμεδα ἀθΡΘΠ 65 ΠρΟΠ ὑποπτευόμενον. ΒῸΓ 
{Π6 τ οἵ μή, 566 Ν. οἡ 1]. 18. 81. ἀπέδειξα... . ὑποπτευόμενον, 
1 λαυο βἤοιοη ἐπαΐ ἐλιβ 8. τὐγοησίμ γεσαγαφα τοϊί ἢ, διιϑριοίοη. ἸΚτῦρ. 

ΤΟΙΠΔΡ ΚΒ {Παῦ νγ8 ΟΔ ἢ 58. ἴῃ {Π6 Ρϑββῖνθ ὑποπτεύεται ὁ πόνος μή, 85 Ὑ76]]} 

45 ἴῃ {6 βοίϊνο ὑποπτεύω τὸν πόνον μή. ΕῸΓ {Π6 οοπδί!ποίοη οἵ ἀπέ- 
δειξα ἰ 1 {π6 Ῥᾶγ ΟΊ Ρ]0, 860 Νὶ οἡ 1. 95. ὃ 2. ------ δηλώσω δὲ καὶ τύδε. 

ἜδΠαου [Π6 ΘΧΡΙ βίο, διύ 7] εοὐἶθ ὀγῖηρ 7ογιραγα α ἐλοισῆξ. ΤῊΘ οΥαῖου 

ΒΠΟΥΒ ΒΟΟῊ (οἴεσϑε μὲν γὰρ κ. τ. Δ... ὃ 2) γμδῦ {Π18 ὉΠοῸρ ῦ 15, ὕο τυ θἢ, 

85 ἢΘ ΔΥΘ 5, αὐΐθυΠ06 18 ΠΟῪ βίνθη [Ὁ {1|ὸ ἢσϑῦ π|θ ἴῃ οὐΘ ἴο 4180 

{πον ἴϑαυβ. [1ἢ {Π6 βῬΠΟΙΑΙ] οοπβίσπούϊοη οἵ {Π6 γϑῦν αἰ Πουῦ βοπΐθποθ 

ὙγΒΙ0 ἢ 1Ό]]ονγβ, ἰῦ 15 ουϊαθηύ ἐπαῦὺ οὔτ᾽ ἐγὼ ἐν τοῖς πρὶν λόγοις 15 0 ὈΘ 

οΟμδυ ποθ τ] δοκεῖτε... ἐνθυμηϑῆναι, «οὐϊοῖ, ψοῖν ψουιγϑοῖυθ8 86θῆν 

γιθ067" ο ἄανο ἐποιοῆέ οἿΣ πο} ἔωυθ .1 ηιαάδ πιορυϑίογυ 47 ἐΐ ἦγν ἡτν 7ΟΥΊΘΥ' 

ϑροθοΐθ8. ὙΥΊῸΠ οὔτ᾽ ἐγὼ τοροδῦ ἐνεθυμήθην ὙἸ0Πῃ ἃ τη οα! ρα βρη! Ποδίϊοη, 

ΟΓ ΒΌΡΡΙΥ ἐχρησάμην ἴτοπι {Π|6 ΤΟ]]Ονγηρ οοπίοχῦ. ΤΠ τηϑὶη αἰ Πα] Υ 
105 ἴῃ {Π60 γον 8 ὑπάρχον... ἀρχήν. Ο(06]. οομδίγιιοίθ ἐνπυμησῆναι 

μεγέϑους πέρι ἐς τὴν ἀρχὴν (ἰ. 6. τῆς ἀρχῆς), ὑπάρχον ὑμῖν (φιιαπιφιίαην 

νυοδῖδ διιρροαϊίαϊ). ΒΙοοιΐ, ἴῃ ΗΪδβ. Ἰαϑὺ οηϊοη δἄορίβ {μ18. οτᾶθι, δπᾶ 

ὑγϑηβὶ αἴθ ἐς τὴν ἀρχήν, α8 ἐο δηιρῖ) 6, ἃ ὑπάρχον ὑμῖν, ἐποιιγὴ, ἐλ 
ῃιθαη8 707 αἰξοϊγζης ἐΐ α7Ὲ6 ἔγυ ψο1} μοι). 1 ἅτη αἰβροβθα οἡ {πΠ6 γῆ 0]0 

ἴο ΤΌ Πα 0. ἰ {Ππ8 : τολήολ, ψοῖι 8θθην 1,606} ἐο ἤαὺυθ γε οοίοα προνὶ αἰξποιῆ, 
δεἰογιγίης ἴο ψοῖι, ᾿. 6. 50 φοπμπϑοίθα Ὑ 1 γοῸ ΘΟΠα θη ἃ Πα ῬΟΙ]ΙΟΥ ἃ5 

8. τη. } πη Ββύαΐθ, ὉΠαῦ οη6 ὀδηποῦ 566 ΠΟ γοῦ οοὐ]α ἁνοϊα ὉΒἸ πη Κίηρ; οὗ 

ἴῤ, ΤῊ ψοΙαΒβ μεγέθους πέρι ἐς τὴν ἀρχὴν ΤΗΔΥ ἴποη Ὀ6 [ΔΚ 85: ὁχ- 

ῬΙδηδίογυ οἵ ὅ. ἔχοντι Υοίουβ ἴὸ {Π6 βαθήθοῦ ἀρουῦῦ το Ὀ6 ἱπίγοαπορᾶ, 
Δα ἴο τυ Π]οὴ τόδε τοίου τϑᾶ. προσποίησιν, φγοέεηβίοηι, οἰαΐηι. 

ὥ. γὰρ ᾿πίγοδπο685 ὅπ ΧΡ] απδύϊομ οὗ τόδε ἴῃ {Π6 Ῥγθνίοιβ ΒΘΟ Οη, 
84 ΤΠΔΥ 6 ΓΟ ΠαοΓρα, παηιοῖψ, ἴο τοϊέ. μερῶν ἀρροπαβ οὐ τοῦ ἑτέ- 

ρου, ἃ 15 ΘΧρΡΙ]αΙΠΘα ὈΥ γῆς καὶ ϑαλάσσης ἱπ Δρροδίτ᾽οη τ} ἰῦ. 

τῶν. - - -φανερῶν --ςΞ θυϊαοηεϊψ σύυογν 70. Ἡλαη 8 τἰ86. 

ἀθρθπαβ οἢ ἀποφαίνω, .] αὐέγην ἐλωΐ ψοῖι αΥ6. 
καὶ. - - . βουληϑῆτε, αι 1076 17) γοῖι τοϊϑβῆ,. 

Οοπβίγιοῦ: καὶ οὐκ ἔστιν οὔτε βασιλεὺς---ὅστις κωλύσει ὑμᾶς πλέοντας 
τῇ ὑπαρχούσῃ παρασκευῇ. ῬΓΟΡΘΙΥ Βροοκίηρ βασιλεὺς ((. 6. π6 Ῥοῖ- 

βίδῃ Κρ) ἃ πα ἔϑνος ἃΓ6 ἴῃ Δρροβιζϊομ τυ τίς, ὕπ9 οπι ἐρᾷ απὐθοοᾶθηῦ 

οἵ ὅστις. 

8. οὐ κατὰ---φαίνεται, 18 ηιαη 1 [05 7}} ποὺ ἴο ὃ6 οοηραγ θα, εοἱέῇ, -Ξ- ποῦ 
ἴο ὃ6 γι ὁπ α ἰουοῖ ς᾽ οοηιραγίϑοη, «οὐ. ΤῊ Ἰᾶθα 18 ὑπαῦ [Π6 ϑιρῖγΘ 
οὐ {Π6 868. 15. οὐ πη] ΑΒ ΓΆ Ὀ]Υ ἸΠΟΓΘ᾽ σα]πθ, {πη {Π6 ΟὈ]ΘοΒ. οὐ ὉΠ 

τοραγ 0 ὙΠΪΟἢ. ΤΟΙΌΓΘΠμοΟ. ἴδ που τηλᾶρθ, Τ}}8. οἶνοϑθ ργθαῦ ροϊηῦ ἴο 

ὧν μεγάλων νομίζετε ἐστερῆσϑαι --Ξ: 7 τοϊιΐο, δοίη ἀοργίυοα χουν ἐδύη 

ὑμᾶς---ὄντας 
ἐφ᾽ ὅσον, αϑ 77)" αϑ8. 
καὶ οὐκ... -κωλύσει. 
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ψοιιγϑοῖυοϑ ἀοργἱυοα 4 φγεαΐ ἐδῖηϑ. μεγάλων δ ΒοτῸ ἴῃ {Π6 ῥτϑαϊοδίο, 
Δ Πα τγᾶβ ΡΓΟΌΔΟΙΥ αὐξογοα ὈΥ πὸ οταΐου ἴῃ ἃ ἴοπμθ οὗ ἴγοηγ. ΕῸΓ {}9 

τι8θ οἵ κατὰ ἴο ἀθποίθ ΘΟ ρα βοη, οἵ. Κι. 8 292. 11. 8. Ὁ. χαλεπῶς 

φέρειν αὐτῶν, ἰο ὃ6 ἀοϑροπαογυύ ογν αροοτιγυΐ Γ᾽ ἐλι686 ἐδιΐηισα. ΟΥ̓ Μύ, ὃ 868. 
δ. α. οὐ [Ὁ]]ονγ5 μᾶλλον ἤ, ὙΥ ΒΟΉ. Ἰτ]Ρ]165 ἃ πορϑίϊνο ἰᾶθα. ΤηῸ 
ΘΘΠΘΙΆ] ΡΓΪΠΟΙρΡ]6 5 τϑίουγθα τὸ ἴῃ Ν, οἡ 1. 10. 8 1 (684). Οἔ Κ. ὃ 918. 

Ἐ. τ; Μύ. ὃ 466. ἃ. Καῦροι θχρ]αὶπβ ἢ οὐ ὉΥ ἀντὶ τοῦ ἄλλα. κήπιον 
καὶ ἐγκαλλώπισμα 816 τπιϑθ4 ἴῃ ἃ ἐγορὶοα] 56η56, 88 {Π6Ὺ τοῖοι ΠίΘΓΆΠΠΥ 

ἴο {Π6 Ῥ] ΒΓ - ΓΘ ἢ5. ΒΌΓΓΤΟΘ Πα πρ ΑἸΠΘΏΒ, ΟΥ̓ ΡΟΙΠΔΡΒ, 885 ῬΌΡΡΟ 

βΒυροοβίβ, [0 {Π6 ΟΥ̓Δ ΠΊΘηΐ8] σΆ θη 5 ὙΥ ΒΟ ἢ. ροτ αἰ πα ἴο {Π6 Ποῖιβο8 οὗ 
ΑὉΠ6Ώ8. πρὸς ταύτην (80. τὴν δύναμιν), ὅγν οοπιραγίδογι τοὐέ, ἐδ 

ΦφοιρΟΥ (1. 6. [Π6 θπιρῖγ οὗ {Π6 564). Κ'. ὃ 298. ΠΙ|. 8. ὦ. αὐτῆς ἀ6- 
Ῥοπαβ ΠΡΟῸΠΝ ἀντιλαμβανόμενοι, οἰϊπσίης ἐο ἐξ, λοίαζης 7αβὲ προη, ἐξ. ΤῊΘ 

ῬΙΌΠΟΠΗ ἴδ ἴο Ὀ6 τηθηΐα}]}ν τοροαίθα δῇοι διασώσωμεν. ταῦτα ΤΟΙῸΓΒ 

ἴο κήπιον..- -πλούτου, ἃπα ἀναληψομένην 18. ΟοΟΠδίμτοίοα ΔἰΓ0Υ γνῶναι. 
366. Ν. οῃ γνόντες---οὖσαν, 1. 2ὅ. ὃ 1. ὑπακούσασι 5 ἴΠ6 αδΐ. ἰπ- 

ΘΟΙΏΠΊΟΩΙ αἴΐοι ἐλασσοῦσϑαι. τὰ προσεκτημένα (80. τῇ ἐλευϑερίᾳ), 

τοἤαΐουθ)" ἤαβ8 θδοῃ, αοφιίγοα, ἦν αααϊέϊοτι ἐο 7) εαοΉυ, 1. 6. ποῦ ΟΠ]Υ 15 

ἔνθοθάοιη ΡΌΠΟ, Ὀπύ ΘΥΘΓῪ {πη 6156, Ὑν 10]. την ΠᾶγΘ ὈΘΘη οη]ογϑα ἴῃ 

Δαα!οη ἴο ἔγθθάοτη. φιλεῖν. ὅθ Ν, οἡ 1. 78. 81. καὶ ἀμφό- 
τερα, ἷ. 6. κατὰ τὸ κατεχεῖν τε καὶ διασώσαντες παραδιδόναι. ἨδδΟΚ. 

φανῆναι ἃπα ἰέναι, Πκ6 γνῶναι, ἀρΡ6 πα ΠΡΟΠ εἰκός. 

δεξάμενοι, πο ὃψ ἐπλογίέαηιοο; Ἰἰΐου]]γ, ποὲ ὃμ λπαυΐηᾳ γϑοοϊυθα, ἐδιθηυ 

“7 οηι οδογ8. προσέτι, ἔπ, αὐαϊέϊοη. αἴσχιον... ἀτυχῆσαι, 1 ἐ8 

1076 αἰὐβργασοζιιῖ 70} ἐΐοδθ, τοὴῦο 76 ἦν ροϑδεϑϑίογ [οἵ ἃ {μϊ]ηρ], ἐο δ6 

ἀοργῖυοα 9 τέ, ἐλαπ, ἰο 7αϊ ἐπι ἐ8. αὐριδέξίοτ. ΤΊ. 18. ἃ ργθηίμϑίϊο 

οἴδιιβθ, δη4 ᾿ὖ 15 80 τη  ΚΟα ἴῃ Βοπ16 ϑαϊζίοηβ. ὙΥἢ ὑπ βοηθτηθηῦ ΠΟΙ 

ΘΧΡΓΟΒΒΘῦ, οἵ, βα!]πβῦ, {πιρ.. ο. 81. “ΜαρΙβ ἀθάθουβ δῦ ραγία διηϊ θυθ 

ααδιη ΟΠ] ΠηΪΠ0 ΠΟ ῬΑΓαν Ἶβ860.᾽" Νοίϊοθ ἔπ Ῥαγοποιηϑβία ἰἴῃ φρονή- 
ματι (560 Ν. οἡ 1]. 61. ὃ 8) πα καταφρονήματι. 

4. αὔχημα, δοαβέϊηφ, ταιλιγεζης, 15. Πθτθ Ορροβθᾶ ἰο καταφρόνησις, 

αὐϑααΐη, {μα 15 αἸσηϊῆοα Δ Πα τὑν9}1-ππαοά. ἀπὸ ἀμαϑίας εὐτυχοῦς, 
γοην ᾿οῖῳ ἐσπογαηοο. ὃς ἄν, τρλοουθ}. ὅθ Ν. οἡ 1. 70. ὃ 6 (η1{.). 
ΤῊΘ τοϊδίϊνο Γοουβ ἰῸ ἐκείνῳ ππαογβίοοα, Ὑγ Βῖοἢ ἀθρΘηα5 οὁη. ἐγγίγνεται 
ἴο Ὀ6 τϑρϑαϊθα δἴἴοι" καταφρόνησις. γνώμῃ ἀοποίο5 {πΠ6 Τοβρϑοῦ ἴπ, 

ὙΠ οἢ προέχειν 18 Δ Κοη. Α αἰβουϊϊ Πδίοη 18 ΟΡ τηϑᾶθ Ὀθύνγθθη 
ῬἈΥ 5108] ΌγοΘ πα Ὀγαΐο οοῦγασο, 8πα ὑπαῦ ὙυΏ]Ο ἢ 15 συἹαθᾶ ἃηα οοη- 

{το ]θα ὈΥ ργπάθποθ. ΑἸ] βίοι Βθθῖὴβ. ἱπα] θοῦ υ ἴο ἤν Ῥθοη πιδᾶθ ἴο 
186 αἰ ογοηύ οπαγδοῖοι οἵ {πὸ ὥϑραγίαιν απᾶ ΑὐἰΠθηΐδη υ8]0 1. 

δ. καὶ τὴν... -παρέχεται, απᾷ ργιάφηοθ αγιδίη ζγοτη α ἴον δρὶγὶξ 
εοἱέῇ, (ἀπό. ὅ66 Ν'.. οχ 1. 91. ὃ 7) ἐψιαΐ γον (1. 6. 1 Τουΐππθ 6 ἴπὶ- 

ῬΑΓΕΪ41), τοπογ8 ὦ ἀαγίηῳ σοτ 06 ΠΔΟΥ͂Θ 811)6. Μ, (ξ 674) ἱποουγθο οι Ὺ 

οὐ παρ᾽ ἄλλων 
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ἐγαπϑίαΐθβ ἐκ ἴῃ ἐκ τοῦ ὑπέρφρονος, δῃ ηιδατι8 075 ὅτι ὁοηϑοψιίθηοθ 47. 

ΑΥποΙα βαυβ ὑπαῦ “ἐκ ΠοιῸ 15. εοὐδἠ, ἃ5 ᾿ῦ ΘΧΡΙΘΒΒ65. [6 ΟἸΡΟΙΠΙΒύΘΠΟΘΒ 

αἰϊοπαᾶϊηρ δῃ δοίϊοῃ, οὐ. ὑπαῦ βίδίθ ἔτουη οὐ Ὑν]ῈΠ ὙγΠϊ01}} 8ῃ ΔοΕοη Βοίβ 

ουΐ." ἐλπίδι τε ἧσσον πιστεύει---γνώμῃ δὲ ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων, πα 

ἐγιι5ί5 πιοὲ ἐπ, ἤορο (ἰύου αν, [688 το ἢο}6), διιέ ἐγυ οοτιγιδοὺ «οοογ αἴ 10 

(οἴ. Μύ. ὃ δὅ78. ». 996) οαϊϑύέϊηρ Οἱγοιυηιδίατιοε8. ἧς..«.«ἰσχύς. ἘΠ6 

ΘΘΠΘΙΆ] ἰᾶθα οἵ {π|8 βοπίθποο 15 {μ8ῦ ΠΟΡΘ 15 ΟἩ]Υ͂ ΘΧΘΓΟΪΒΘα ἴῃ {ἰπι68. οὗ 

ΘΧ ΤΟΙ ΌΥ, ΟΥ᾽ 18, ἃ5. ΔΥΠΟΪα ΘΧΡΓΘΒ568 ἴύ, ἐλ6 ΘΟΉ. 7 ὁ 9" ἐλ6 ἀ6ϑρθ᾽ αΐ6, 
Ἤδποο (ποθ ὙΠΟΒΘ. ΤΠΘΑΒΌΓΟΒ 8Π4 ϑοίϊοη5. τοϑα]ῦ ἔγομι τνϊδᾶοπι ἀπ 

δοοᾶ ὁοθη56), ὙὙ11 πουον ὑττιδῦ ἴο ὑπ ἱπῆποποθ οἵ πορθ ἴὸ θχοῖΐθ 

ΘΟΌΓΑΡΘ, ποθ ἰΐ5 οχἰβίθποθ ΡΥ ΘΒΊΡΡΟΞΘΒ ἃ βίδίθ οὗ αἰ ΒΊ οα]γ δηα θιαθαν- 

ταββιηθηΐ, ἐοπα]ηρ ἴο αἰ μα  ΠἾ5ῃ ταῦθ ον ὉΠ8η ἸΠοῦθαβθ ἔσθ θΟΙ Π658. 

πρόνοια, 7ογοἰΠοιιέ, 7ογοοαεί. ὙΥΒαῦ ἃ Ῥυθβίϊβθ οὗἨ βίοοθββ, τα ]ηρ; 

ἔγοσα οοηῆᾷοποθ ἴῃ {π6 ΠΝ] ΑΥῪ τνϊβάοση οὐ ὑΠ|6 1} ΘΟΙατηΔ θ᾽, ΔΙ Δ Υ5 

ἱπβρὶγοα {πὸ δύπηῖο5 οἵ ΝΑ ΡΟΙθοη Βοπμδραιίρ. 

ΘΕΆ ΡΠ ΒΤ ΤΥ, 

ΤῊ ΠΟΠΟΥ οὗ ἄοπιϊπίομ ἐπ  Υ ΒΠου]ᾶ οἰ πον ἄθο 6, ΟΥ 6Ἶ56 βιιδίδί πὶ νυ [ἢ 811 15 αἰξοπαϑηΐ ἰο 115, 

ΠΟΥ 5Που] ἐπὸν ἔουσοῖ [πὲ ἔγοθάοση οὐ βου τα 6 15 τιοῦ [Π 6 ΠΥ ΔἸ οτπαίνθ ἴῸΥ ΥΒῖ6 ἢ {Πὺν 

8τὸ οοῃίοπαϊηρσ, Ὀαΐ {πδὲ [ΒῸΥ ὅτ ἐμτθαίθποα τὶ ἀλΠΡΘΥ ἔγοτη ἔπ 6 οἄϊπτη, ὙγΒῖ ἢ ἴΠ6Υ 

μᾶγα ἱπουττοᾶ ἰπ ἔπ θχογοῖβο οὐὗἨἩ [μοὶ ῬΟΎΤΟΥ (8 1), ἃ ῬΟΥΤΘΥ Ὑγμἰοἢ ΠΟΥ οδπποῖ ἀθοϊπο, 

ϑύϑῃ 1 {πτουρ ὃ 8. ΠΟΥ 5Βου]ἃ αϑδοῦ ἴο ῬῸ ὙΘΙΥῪ ϑσοοᾶ τηθῃ (8 2): [ὉΓ ΘΥ̓́ΘῚ 85 π᾿πδὲ 

Δϑβατα ροη οὗἩ ΡονΓΟΥ οδπποῦ Ὀ6 Ἰαἰα ἀ5]46 ὑγῖἢ Βαΐθίυ, ΠΟΥ οδπ ᾿ηδοῖ ν᾽ θ6 ἱπαυ]σοᾶ ἴπ Ὁ 

8 ἀοτηϊηδηΐ βίαίο (δ 8). 

1. τῆς τε πόλεως ἀθΡ6ΠΑΒ ὁ τῷ τιμωμένῳ (ἐλ ἤοπον. ὅθ Ν. οῃ τὸ 
μέλλον, 1. 42. ὃ 3), ὙΥ ΒΘ ῬΑΡϊοἱΡ]9 ΤΌ] ον 8 βοηϑεῖν, 0 ϑιιϑέαϊηι, ἐο ἀφγεηά. 

ΟΥ̓. 198. ξ3.1,2; 140.81. ἀπό, γοϑιζύϊη 7 οΉν. ᾧπερ Τοΐδιβ. 
ἴο τοῦ ἄρχειν. - πόνους ἴο ΟὈίαϊη δΠα ΒΘΟΙΓΘ ΘΠΊΡΪΓΘ. νομίσαι 
οομὐππ65 {Π6 οοπβίγτιοῦϊοη. Ομ ηοΘα ἴῃ εἰκὸς---βοηϑεῖν. ἑνὸς 5 

Θχρὶαἰηθᾶ ὈΥ {Π0 ΔΡΡροβι 018] οἴδαβο δουλείας ἀντ᾽ ἐλευϑερίας, δα 85 

Το ογτίησ ἴο {Π6 {πϊηρ ἐμογοΐη οοπίαϊηρα 5 Ραῦ πὶ ὅπΠ6 πϑαΐθυ, Οἱ, ΜΈ. 

ὃ 439, Οὗϑ. 1; 85. ὃ 167. 2. ἃ. κινδύνου ὧν (ΞΞ ἐκείνων οἷς) ἐν τῇ ἀρχῇ 

ἀπήχϑεσϑε -- ἀαη6} γοϑιυζέζη 7 οηι {6 Θγυηυϊέψ 47 ἐδιο86 τοῆο86 οὐκ 

οι, ἤαῦθ ἡπουνγ ἔῃ, ἐ]ι6 φαογ οἶδ86 977 ψοῖ" ἀοηυΐηυΐοη. ἸΚνὰρ. γηαῖκο8. ὧν 

Ξ- τούτων ἅ, 7γοην ἐλοβ6 δγηυϊέϊο8 «ο]υοῖ, ψοῖς παν ἱμοιγγοά, ΟἿ, Βοϑί, 
8 104. Ν. 7. Διπο]ᾶ δἀορίϑ {Π18 Ἰητογργοίδίϊομ, Ὀαὺ 1 σῖνϑϑ πὸ Ὀούζου 

56η86, ΔΠ( 5 ὈΥ ΠΟ Τη68}8 {Π6 ΘΟΠΒΟΓ Οὐ ΟΠ. τ ΒΙΟῊ ἰβ ἀβὰδ] ἕο {Π6 γϑΓῸ. 

ὦ, ἧς τοῖογβ ἰο ἀρχῆς. ὑμῖν ἔστιν, ἐΐ 18 ἵη, ψοῖι)" φοι067.. εἴ 
τις... ἀνδραγαδίζεται, ἐγ ἀπ οπ6 4 γοῖν αὐ ἐλ ργοβογί, ἐϊπγοιὴ Κδαν' 
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απᾶ α ἀοδῖνδ 7 6α86, δἠοιι αι, ἕη, ἐν18 (τόδε, ἱ. 6. τὸ ἐκστῆναι τῆς ἀρχῆς) 
»ίαψ ἐλ Ποπιεδέ γιατ. τόδε 18 ἴο θ6 οοπβίγτιοίθα τυ] ἀνδραγαδίζεται ἃ8 
80. δοοιβαίγ 6 ΒΥΠΘΟΘΌΘΉΪΟΔ]. ϑβοιηθ σϑίου 1ῦ ἴο κίνδυνον, ἀπ σονοτῃ ἰῦ 
ὈΥῪ δεδιὼς οΥΓ ἀπέχϑεσϑαι, 6]Ἰοἰ ρα ἴτοπὶ ἀπήχϑεσϑθε. Βαΐύ δεδιὼς 5 ὅο ὈΘ 
ἴδκθη ΔΟβο]αΐθὶυ, 8πΠ4 ἀπήχϑεσϑε 18 ἴοο τϑιηοΐίθ ἴο Πᾶγνθ 8ΠΥῪ αἰγθοῦ 

ΒΟΥ  πἰησ᾽ ΡΟΥΤΘΙ ἴῃ [Π15 βθηΐθμοθ. ὡς... «αὐτήν, 70} αϑ ὦ ἐψγαητ 

ψοῖ ποῖ ἠοϊά ἐλὶ8 (σον τ μτηθηῦ οὐϑὺ γΟῸΓ 81105). 1,685 ΤῊ]Ο]Ὺ πυγὰ8 [89 

ΒΔΤΩΘ Βθη πιθηῦ ΘΧΡΓΘββθα ὈΥ ΟἸθοη, 1Π]. 87. ὃ 2. ἣν. «. «ἐπικίνδυ- 

νον. ΤὴΘ δββυμηρίϊοῃ οὗ {Π15 ἀοιηϊπίοη τηϊρηῦ Ὀ6 ἀθομηθα πη]αβύ, γοῦ 

ἴο ΤΟΙ παῖδ 10 σοῦ Ἱα 6 αὐζοπαρα τ Ὁ} Ρ61}], πα πο ποθ {Π6 ὑγαίῃ 8 

ΘΟΠΗγτηρα οὗ νυμδῦ νγἃ5 βαϊα ἴῃ ἧς οὐδ᾽... .. ἀνδραγαδϑίζεται. 
8. τάχιστ᾽ ἂν... οἰκήσειαν, 86], ηιθην α8 ἔδ686 (1. 6. οἱ τὰ τοιαῦτα 

ἀνδραγαϑιζόμενοι. Καῦρ.), ἐγ ἐλον σου Ρεογϑιιαάθ οὐδόγ8, ο7' ἰὐυθα, απ 

το θῦ6 ὃψ ἐπδηιδεῖυοβ ἔπ, ὦ βέαΐο Γ᾽ ἱπαοροηάφηοο (“ γο]αῦ ἴῃ οο]οπίϑιη 46- 

ἀπο." Ῥορρο), τοομϊα φιυίοξῖῃ ἀοδέγου ἐλ βίαίθ. ΤῊΪ5. 15. Βα θύῃ 1 8}}0 

{8η6. ᾿πίουργοίδυθιοη σῖνθη ἰὼ {Π15 ραϑβᾶρθ ὈὉΥ ῬΟΡΡο, Ἃο6]., ΑΥΠΟΙΩ͂, 

84 οἴμοιβ. πείσαντες Δἃπα οἰκήσειαν Δ16. ΟΟΠΠΘΟΙΘΑα ὈΥ͂ τε---καί, δπα 

οοηΐδὶη {Π6 ρΡγοίδϑῖὶβ. ΤῊ νᾶγϊδύϊοη οἵ οοπϑίγποίϊοη ἴῃ {86 86 οὗ {Π6 

ῬδγίϊοῖρΙ6 δηα {Π6 νοῦν, ἰπβίθδα οἵ ὕγγο ρδγίϊο ρ] 68 ΟΥ ὅσο ὑΘΓΌ8, 18 

ποῦ πΠΟΟΙΙΠΟΝ ἴῃ ΤῊΠΟΥ 465. ΕῸΓ {Π6 ἀ86 οὗ ἐπί, οἵ, Μύ. ὃ ὅ84. 5. 
ϑόοιηθ {π|πκ {παῦ ῬΘΓΙΟΪῸ5. σϑίθυβ ΠΟΓΘ ἴο {Π6 ρῬϑᾶοθ ραῦυ μοδαθαᾶ ὈΚ 

ΝΙοΐαβ. τὸ ἄπραγμον, οἶζιηη. Βοίδηί. ἀσφαλῶς δουλεύεις 46- 

ποΐο5 ὑπ ταβρθοῦ ἴῃ ὙγΒ]0} ααϊοίμοββ 18 ὈΘηΘῆοα] ἴο ἃ βαθ]θοῦ βίδίθ, 
ΥἱΖ. ἐλαΐ ἐξ πιαν 8606 ἐπ, βαϊείῳ. 

ΘΗ ΑΡΤΈ ΡΥ 

ΤῊΘ ΞΡΟΔΚΟΙ ΘΠ οΥἕβ 118 Τ6]]1ονν - οἰ ΖΘ 8 ποῖ ἴο Ὀ6 ᾿πῆπιθπορᾶ ΠΥ ΒΌ ΟΠ ΡΘΥΒΟΠΒ, ΠΟΥ Ὀ6 ΔΗΡΤΥ δὲ 

μιΐπλ οα δοοοππέ οὗ ἴΠ6 Ἰητοδαβϑ οὗ ἴῃ 6. ΘΠΘΙΩΥ͂ ΟΥ ἴΠ6 υἱβιἰϑομ οἵ ἴῃ 6 Ῥεβ 6 ποθ (ξ 1): ΤῸ. ἱξ 

888 ΘΥΟΙ Ὀ66Π {πο ῖΓ οαξίοτη ἴο τοσϑτα ΔΒ] ΟΙ]ΟΠ5 αἰ Ἰ ΠΟῪ Βοπί ἃ5 ΠΠΘ Οἱ 8016 ου]5, ἀπ ἴο 

τηθοῦ σΟΌΓΑ ΘΟΙΒΙΥ ἴΠο586 Ὀστοῦυσ ἢ ἑ ΠΡΟῸῚ ἴοι ὈΥ {Π6 ΘΠ ΘΙΩΥ͂ (8 2) ; {Π18 μ85 σίγοη [ῃ6 βίδίο 

{π0 Πρ οϑῦ τοραΐβίίομ, οὶ ἰπ τοβρθοῦ ἴο 118 θχίθηβῖγθ βυδν ἴῃ ἔπ6 ατθοΐδπ οοπίρἄοτδον, 
δηᾷᾶ {5 στϑϑαΐ 8π4 ὑγ δ! ΠΥ τη θέτο ΡΟ] 5 (8 8); ΔΙ Πουσἢ ἴμ6 ᾿πδοῖγϑ ΤΠΔΥ αἰβαρργουο οἵ ἐΠ18, 

τοῦ 16 11} 6 δτηυ]αίοα Ὀν {ποθ 110 δἴτη δ αἰβποίΐοη, Δη 8 δηυ θα, 85 18 πϑίαταὶ, ὈῪ ἔμοβο 

ὙῈ0 δἰίαίη ποῖ {πεῖν οδ]οςί (ξξ 4, δ) ; Ὑν ΒΕΓΘΌΓΟ, τη πα Ὁ] οὗ {π Ταΐατο ἴο βίῃ στο ποῦσῃι, πᾶ 

οὗ ἴῃ Ῥγοβοπΐ ἴο βῃ πη αἴξαταοο, [ΠΥ ΒΟ] ΖΘ] οσ5᾽ ν Ῥάτβαο Ὀοίῃ ΟὈ] οίβ, ἀπ βοπᾶ πὸ 

ΤΊΟΓΤΟ ΒΌΡΡ απ ΘΠ] ὈΆ55165 ἴο {Π6 Τιϑοο ἀξ ΟΠἾ8Πη8, ΠΟΥ 6. ἱτη δ !οηΐ ὩΠἅΩ͂ΟΥ [ΠΟ ἱΤ ΟΑΙΑμ  ἴ6 5 

(86). 

1. τῶν τοιῶνδε ΤοίοΓ5 [0 [Π056 ῬΘΥΒΟῚΒ ἀραϊηβῦ ν Ποῖὴ ἢ6 Πδα αἰγροξρα 

δΪθ. ΤΘΙΠΔΙ ΚΒ. ἴῃ {Π6 Ῥγθοθαϊηρσ ομαρίθσ. ΟἸθοὴ ργορδΌ}ν Ὀοϊοηρσοϑᾶ ἴο 

(ἢ παϊηθοΓ. 
ἅπερ, 86. δρᾶν. 

ᾧ... «πολεμεῖν. ΟΥ̓, καὶ ὑμᾶς... «ἔχετε, 11. 60. ἃ 4. 

μὴ.- - - -ὑπακούειν, ἴγν σοΟΉϑος μΘΉΟ6 ΩΓ ψΟΊ τι» 
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ηυὐ γι σηο88 ἰο βιιφϑηυε. ------- πέρα ὧν (ΞΞ ἐκείνων ἃ) προσεδεχόμεϑα, ὃ6- 

ψοηᾶ «ο]αΐ τ06 θαροοίεά. πρᾶγμα 18 ἴπ ΔρΡΡοΒΙ(ΙοΠ ὙΠ νόσος. 

ἐλπίδος κρεῖσσον, δεψοπα φα!ροοξωϊξίογι, ἱ. Θ. ΒΓΡββίπρ ἴῃ ΤΠΔ} ΡΠΔΠΟΥ͂ 

ΔΩΥ ὑμπίηρ μοι. οου]ὰ πᾶν Ῥθθῃ Θχρθοῖθα. μέρος τι, ὅγν βοηιθ 
φιθαϑιι)6, ΤΩΔΥ ὈΘ ΤΠ ΚΟ τ] [Π6 ΟΧΡΙΔηδίουυ δοοιβθαῦϊνϑ τϑίουγθᾶ ἴο 
ἴῃ Κ. 8. 979. Β. 10; 5. ὃ 182. μᾶλλον απ ΟὉ ἰθυτο ἀοναβίδιο- 

π6η|. ῬΟΡρΡΡο. παρὰ λόγον. ὅθο Ν. οπ 1. θὅ. ὃ 1. 
σετε, γοῖν εοὐϊὐ αὐὐν διέ ἐξ ἐο ηι6. Οἷ. Υ ΠΙ. δ1. ὃ 8. 

ῷ, τά τε---τά τε. ἴῃ ῬΓΌΒ6 τε---τε 15 ΓΆΓΟΙΥ Του Πα, πη} 658 ὙγΠ0]0 56ῃ- 

ἴθποθθ Οὐ ΘοΙΠρ]οῦθ ῬΟΥΪΟΠ5 ἃ16 ἴο Ὀ6 οοῃποοίθᾶ. ΟΥ̓, 618 Κύμη. 

8 γδ4. 8; Βορῖ, ὃ 184. 4. ἃ. 

᾽ ν » , 

ἐμοὶ ἀναϑη- 

τὰ δαιμόνια, ἐλῖηρϑ αἰυύηοῖμ 8θηΐ --Ξ 

θυϊί8 ἐπι ηήιοίοα, ὃν ἐλ φοᾶϑ. - ἀναγκαίως, ““δοο88α᾽ο, '. 6. γο]αῦ π6- 
οθββασῖα πθο ουϊαπαᾶ8.") ῬΟΡΡο. ταῦτα... .κωλυξῇ, 686 ἤαῦδ δεδΊν 

πονοίο ον {16 πανιξιιαῖ, γοοϊέη 8 ἐγ ἐλιῖ8 οἰΐψ, απα ἰοὺ ἐλθην ποὺ ποῖ δ6 

δἰπαονοα ἐμροιῆ, ψοι. Κνῦρ. βᾶγβ8 Ὁπὺ ἐν ἔθει 15. {πκ ἐν τούτῳ τῷ 

τρόπῳ---ὄντες, 1. 8. ὃ 4. ϑοτηθ ΤΌΠΟΙ ἐν ὑμῖν, ὁπ ψοιι)" σαϑ6. Βαῦ οἵ. 

Μι. ξ δ17. 1; Κ. ὃ 289. 8. ἃ. Κιαῦρ. ΒΌΡΡ]165 ἐν ἔϑει εἶναι ὙΣγὶ ἢ} κωλυδϑῇ. 
8. γνῶτε---ο-οΟὐτὴν (ἰ. 6. τὴν πόλιν) ἔχουσαν. 8386 Ν οι 1. 95. 81. 

ἀναλωκέναι 15 οΘοπηροίοα ὈΥ δὲ ἴο εἴκειν, ἃΠα 15 {ποθ οτΘ ρονθυηθα ὈΥ͂ 

διά. ὙΠ σώματα ἴῦ βἱρηϊῆοθ ἐο δ6 ργοαίφαϊ γ᾽ ἐλιοῖν 1ΐ78, ἐο 8], ἐλιον 

ὀιοοί. μέχρι τοῦδε, πἰγυζὶν ἐ}|6 γγοϑοηνύ ἐΐηιθ. 
ἔχουσαν, ἀοΡΘΠ45 Οἢ. γνῶτε. ἧς ΤΌΠΟΥ Β. μνήμη. ἐς ἀΐδιον, ὅγν 

»ογγοζιμιν. ἣν... «ποτέ, θυόη, {7 106 8]ιοιιϊα τοῖν ογ66 8ειοοιηιῦ. 

καταλελείψεται, τοὐϊΐ γϑηιαΐη, 15. Ραῦ ἴῃ {π6 8. Ταῦ. [Το Βῃονν {Π|0 Ῥϑυιηδ- 

ΠΘΠΟΥ͂ οὗ τπ6 {πϊπρ Βρόκθὰ οἵ. Οὗ Μί. ὃ 498. α; 5. ὃ. 211. 4. 

Ἑλλήνων. .« «ἦρξαμεν. ΤῊΘ ΘΧΘΓΟΙΒΘ Οἵἁ ΒΕ ΡΓΘΙΠΘΟΥ͂ ΟΥ̓́Θ᾽ ἴΠ8 ΒΔ ΔυΔΠ8 

τγῶβ 80 ΠΟΙΟΥ͂ ΘΠ]ΟΥΘα ἴῃ σΟΙΏΠΠΟ ἢ. ὈΥ͂ ΤΠΔΠΥ ; Ραὺ [0 ὈΘ {πὸ Ἰοδαϊηρ; 

βίαίθ οἵ Θσθθοθ νγᾶϑ ΘποΟυρ ἢ ἴοὸ ΘΟΙΘ Θυου]αβίϊπρ σοποσση. Ῥ]οουηξ. 

{πῖηκ5 {παὖ τοίογθηοθ 1 δα ἴο 6 ρϑυϊοα θοῦὺ ὑνγθηΐγ βου θῃ ὙΘΑΓΒ 

φγονίουβ, ὙΠ θη [86 ΑΥΠοπίδηβ δα αὐζαϊηθα ἰο {ποῖτ' στθαλοδῦ Ῥουγον ἀπ 

ἀοιηϊηῖοθ. Βυΐ 1 566 ΠῸ ΠΘΟΘΒΒΙΓΥ [Ὸν {18 Θομ]θούατο, βίποθ [Π6 ΒΥΡΔΥ͂ 

οὗ {86 Αὐμοηΐϑηβ τγ88 ΠΟΥΘΙ ρΥθδίοι ΟἿ᾽ ΠΊΟΓΘ Θχίθηβῖγθ ὑμδη αὖ {Π6 Ὀ6- 

σἰπηΐηρ οὗ {π6 ῬοΙοροπηθβίδῃ τγᾶγ. ΝῸΓ ἰβ [26 σθᾶβοῃ ὙΠΟ ἨΘ βἵνοϑ 

ον {Π||8, νἱΖ. {116 ϑιαρ] ουταθηῦ οὗ ὉΠ6 σϑὺῦ (ἤρξαμεν) ἴῃ [Π|0 Ῥαϑῦ ἴθ86, 

οὗ ΔΗΥ τοῖσι, βίποθ {Ππ6 ραβϑὺ ἴθηβθ 18 αϑθᾷ ἴῃ ὑθἔογθποθ ἴο {Π {1Π|0 

ΘΧΡΙΘΕβοα ἴῃ καταλελείψεται. πρὸς... «ἑκάστους ἰδ ΘΡΟΧΘρΘΙΪΟΑ] οὗἉ 

πολέμοις μεγίστοις. ὙὴΘ ὙγΟΓ 8 καϑ᾽ ἑκάστους ΔΓΘ [0 Ὀ6 (Δ Κθη 48 ἃ 

ποῦπ ἄθροπαϊηρ Ἰροπ πρός. ΟἿ, Βαίθ. Τη4. δᾷ Τοοιποβίι. ΜΊΑ. οἰζοα ἘΥ͂ 

Ῥορρο. τοῖς πᾶσιν, «οὐἱῇ, αἷΐ ἐδέησϑ, ὈΘΙΟΠρΡ5. ἴο εὐπορωτάτην. 

μεγίστην. Οἵ. Χοη. ΑπᾶΡ. ὙἼΙ. 8. ὃ 19. Αοοονάϊηρ; ἴο Χοη. οι ΟΤΆΌ. 

ΤΠ]. 6. 8 14, Αἰδοπβ οοπίαϊποᾶ 10,000 ποῦβοβ, Ὀὰαὺ {Π6. οβίϊμπαίθ ὑπαῦ 

ΘΔΟἢ Ποῦβο ΔΥογα  α Ὀυγο γ6 ῬΟΥΒΟΠΒ 8 ἀΟῸ 1658 ὕοο ἰᾶτρθ. 

κεκτημένην ᾿ἴκθ 
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4, καίτοι, απ ψοῖ, "1. 6. ΛΠ. ἀγρτπηθηῦ 15. ποὺ αῇδοίθα Ὀγ [ῃ9 ἀϊβ8ρ- 
ῬΙΟΥΔΙ οὗἩ {Π6 ᾿ἱπδοῖϊνϑ, βίποθ {πὺ τηϊρῃῦ 6 δβχρθοίθᾷ. ἘῸΣ {18 οοπ- 

ΟΘβϑίνθ τι886 οὗ καίτοι, οἵ, 7615 Κα πη, ὃ 772. 1. ταῦτα ΤοΐοΓΒ ἴο {Π6 

ΒΊΟΓΥ πᾶ Ῥουγοι οὗ {πὸ Αὐποπίδη βίαίθ, ὑο νυ μῖοἢ [Π6 Βρθᾶκοῦ δανογίθα 
ἴηι {Π6 ργθυϊοιβ βϑοίϊοῃ. μέμψαιτ᾽ ἄν. 866 Ν. οη 1. 71. ὃ ὅδ. 

δρᾶν τιτεε ἕο (ο απ ἐπίπρ τοονίλν 97 ποίο. κέκτηται, “ροϑδϊαοί." 
Ῥορρο. 

ὅ. τὸ μισεῖσϑαι... «εἶναι ῖ5Β {Π6 Βιθ]οοῦ οὗ ὑπῆρξε, ὙΠΟ νοῦ ἰ5 
Ττηϊ θα ὈῪ πᾶσι {π6 δηϊθοθάθηῤ οἵ ὅσοι. ἕτεροι ἑτέρων, ἐδ6 07,6 

ἐλ6 οὐδιθ7., 15 Βοπι θυ μαῦ 5᾽ Π}118} (ο Ἑλλήνων τε ὅτι Ἕλληνες, α8 (ὙΦ66 15 
ΟὐΘ7' (ὕγδ61:8. ἕτεροι ΘΟΠΟΓΙΏΒ σ,ΘΙΩΠΊΔ ΙΟΔΠ]Υ͂ ἰο ὅσοι, δη4 ἑτέρων ἅ6- 
ῬΘηΩ8. οἢ ἄρχειν. ἐπὶ μεγίστοις, “οὗ ϑιμηυπιαβ γ68 δὲ πἰἰὐΠδϑέηιαϑ 
αοἰϊοτο5." Ἡδδοκ. μισῦς. τ. τ-ἀντέχει (ΟἿ Ν. ὁ 1 ΠΡ 1). ἡ 6. 

Παΐγθα οπαβ8 νι {Π|6 116 ΟΥ̓Ἠ 6116 ῬΘΥΒΟῃ ὙΠῸ 15 {Π6 οὈ͵θοῦ οὗἉ 10. ὙΠ 6ἢ 

ΘΟΙΠΡΑΓοα πὶ (Π6 ϑποοθθαϊπρ' ἃρ65, ἴπ ΠΙΟῊ 7050166 01} θὸ ἄοπο ἴο 
{Π6 ὁη6 ὑγῆο νγὰβ νυ] ]ῆρθα δπα Παίθα, 1Ὁ ν77}}} θ6 ὉΠ γί θ οὔ βῃογὺ ἀπτ8- 
ΟΠ (οὐκ ἐπὶ πολύ). 

0. ἔς τε... «προγνόντες, ἰοολῖη! 70) οαγα ὄγ, χουν" ἀφοϊδίοη, (ΓΘ ΓΆ]Π]}Υ, 
ἀποιοΐηῃ ϑεγογοηαηα) ἐο τοι!" 7ιμξιν6 σίογγ. τὸ αὐτίκα 5βἴδη5. ορ- 

ῬΟΒΘΑ͂ ἴο τὸ μέλλον. μὴ αἰσχρόν. Βοροαῦ προγνόντες ἴπ {π6 τηοᾶ- 

Ἰῆ64 βθηβθ οὗ γοϑοϊοΐης, ἀδέογηυϊγΐπ. ἀμφότερα τοῖδγ8 ἴο τὸ μέλ- 
λον καλὸν ἃπᾶ τὸ αὐτίκα μὴ αἰσχρόν. μήτε... - «βαρυνόμενοι, 7107 ὃ6 

δυϊαοηεΐῳ διιγα θη τοὐί, ψοῖ" ργοθοηέ σδαϊαηυίέϊο8 --- π0} ἴθ ἐξέ ἀρρϑαν 

ἐλαέ γψοῖι αγ6 τσϑὲγἠεά ἀἄοιοη, οἴο. Τη σϑϑρθοῦ [ο {Π6 τιδθ οὔ [Π6 ρϑῦβοῃβδὶ 

ἰηβίθϑα οὔ {Π|6 ᾿ἱπηρθῦβομἃ] οοπϑυγποίϊοη, 566 Ν. οἡ 1. 40. ἃ 4. 

ἐπεί. ὅοῃο!]. οἵτινες ΥΘΙΌΓΒ ἴο οὗτοι [ὉΓ 15 δηϊοοραφηί, 

ς 
ως ΞΞᾧ 

28 
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ΟΗΑΡΤΕΒ ΤΧΥ. 

γ᾽ Ὅτπ|5 αἰὰ Ῥουΐοϊοθ Θπἄθανου ἴο 4118 ὺ [Π6 τοβοηἰπηοπὲ οὗ ἴπ6 ΑἸ ΘΠ }8 ἴον Υ 5 Ηΐ πη, ἀπ ἔπτη 
ΔΥΔΥ {πον {που ἢ 8 ὕγοτα ἐπι τ οδΙΔτη 1168 (δ. 1) ; θαῦ ἐπουβη {ποὺ δαορίθα [Π6 ΡῈ Ρ]Ϊο πιθᾶ- 

ΒΈΓΟΒ τ᾽ ΠΙΟῚ Π6 ΤΘΟΟΙΠΠΊΘΠαΘΩ, γοί ἴῃ ῥτὶναΐθ ἴΠΘΥ στ ουϑα ποῖ [Π6 1658 ΟΥ̓ΘΙ {Ποὶγ ΔΒ] οὕ 0Π.8 
(8. 2); μὸν αἰ {ΠΥ οθϑβθ ἔτΌτα {ΠΟΤ ΔΉ ΘΘΓ ἀΠῚῸΠ] πον Πδᾶ ἱπηροβθᾶ 8 ἤπθ οὴ Ῥοιῖοὶθβϑ (ξ 8); 

γοί 16 νγᾶϑ ποῦ Ἰοπξ του σαγαβ [Παῦ [ΠΘῪ ΘΟ οΥτθα [Π6 ΘῈ ΡΥΘΠ 6 ΘΟΙΏΤΏΒΠΑ ἸΡῸΠ Πΐ πη, 85 ὉΠ 6 

ἴο Ὑόοτὴ {Π6 στϊᾶκποο οὗ [πο βίδίθ σου] θὸ [Π6 τηοβὺ βδίδ!υ ἱπέγαβίθα (ξ 4): ἴὉΓ ἀυσῖπρ' Πἰ5 

Βα τἸ ηἰβίγαςοπ, Ὑν μ116 ΤΠ 6 ΤῸ σσα8. ῬΟδο6, Π6 Ταϊβοα {Π6 βίαίο ἰο {π6 Ηϊρηοδῦ βοῦν ΟΣ, πα τυ 6 πὶ 

{Ππ6 ὑγᾶγ θθύδη, ουϊπορα Ηἷ5 Τογοϑρηῦ ἴῃ ἀθοϊδτῖπρ 115 ΔΌῚΠν ἴο Ββαβίδίη [Π6 οοηζοβί (8 5); {π|8 

ὙΥ85 ΤΊΟΓΘ {Ὰ]]Ὺ 566 δου ΠΪ8 ἀθδίῃ (δ 6); [ὉΓ ἴπι 811 ΠΐπρΘ [ΠΟῪ δοίθα σομύγατν ἴο 1115 Δαν] 0 

8Π4 Ρυτ͵βι θα ΤΠ] ΘΑΒΊΤΘΒ, ν᾽ ΠΪΟἢ 1 Βα ΟΟΘΒΒᾺΙ οποία Ῥυϊγαΐθ ῬΘΥΒΟΠΒ. ΟΠΪΥ, ἀπ 1 ἀπϑιιο- 

ΟΘΒΒΓῸ] ἰηὐατοᾶ ἴῃ 6 Ἰγ ΠΟ]6 βίδίο (ξ 7) ἢ ὙΥΠΘΓΟΔ5 ΒΟἢ. ὙΓΟΤΘ [18 [6] Θηΐβ, βδίδ θη, δηα ἱπίοατὶ ἐν, 

{π80 Π6 νγδβ γτοοῦ αϑαϊηϑῦ σου (0. ἃ πᾷ ΡΟΡΌΪ]Δ αἰοίίίοη, πα οου]α ον θπ γοπίπτο ἴο ο0η- 

{τδάϊοι (πῃ ΑἸ πίδη5 (8 8); θη Πμ6. βδὺν {Πθ τὴ ἴοο οομΠοηΐ, μ6 Ρ]αν θα ΡΟΝ {Ππ|6 1} ἴδατβ, 

ὙγΠ6Π ἴοο ΔΡΡΙΘ ΠΏ Πβῖγθ, ἢ δου 564 {πο ὶγ οοῦτασο, ἴΠποτθ οῖπρ ἃ ΔΘ ΠΠΟΟΤΆΟΥ ΟὨΪΥ π᾿ ΠϑΠηὃ 

85 ἢΘ 788 ἴΠ6 Ομ ἰοῦ στα]οῦ (8 9); Ῥαΐ 8 ΒΟ ΟΟΒΒΟΥΒ. ὈΘΙΠΡ' ΤΊΟΤΘ ΟΝ. 8Π Θαυ Δ} 1, πα βσν ἐπε 

680} ἴο θ6 ἢγϑί, θθοᾶτηθ ἀθπηδρόριο8 (8 10); [15 σᾶν8 Τἴ56, ΔΠΠΟΠΡ' ΤΠ8 ΠΥ Οἶμου 1}1- πα σοᾶ 

ΤΊΘΑΒΌΓΟΒ, ἴο ἴΠ6 αἰΒαΒΤΟυ5 510 ΠἸαπ ΘΧΡ αἴθ, Ὑν ΠΟ ἢ νγα8. ὈΔΑῚΥ ΡΙαπποᾶ δπᾶ οοπαποίοα 

ὙΠ στθαῦ ΤΟΙ 55Π655 (8. 11); δΔπ4 γοῦ δἴου (ῃ15 στοαῦ ἀθίθαϊ, [ΠΘῚΣ ΓΘΘΟΌΤΟΘΒ Ὑγ6 16 5660 ἴπ 

{πο ὶγ ΔΌΠΠν ἴῸΣ [ΠΤΘ 6 ὙΘΆΤΒ (0 τηδἰ πίδίη Π 6 ὙΥΆῚ ϑσδιηϑὺ ΟΥ̓ ΘΓῪν ΠΟ] γἱηρ Οα65 (812); ποῖ αἸὰ 

{π6ν γἱ θ᾽ ἀπ] ἱπίθυ πα] αἰ ββοηβίοηϑ δ θοίρα ἔπ ὶγ ταΐϊπ, 'ΓΉΤΒ ὑγ 89 τηϑηϊ οδίθα {Π6 Τοτοβί σης 

οἵ Ῥουίοὶοβ, ἴῃ σϑίθσθποο ἰο {ποῖ ΒΌΙγ ἴο τι μβίαπα ἴπ6 ῬϑΙοροπποβίδη οοπΐθαθσδου (ξ 15). 

1. τοὺς ᾿Αϑηναίους τῆς---ὀργῆς παραλύειν, ἴο ἀρροα86 ἐδ ἀηρ6}" φῇ ἐδι6 
«Αἰδιογυΐανιϑ ; Ἰἰΐου ΠΥ, ἐο γόριουθ ἐδ Αἰλογϊαηβ 7γοην αηροῦ. Οἱ, ΜΙ. 

ὃ 8δδ. 4; 5. ὃ 107. 2. ἀπάγειν, ἐο ἔμ}, ΟἹ. 

ῷ. ἀνεπείϑοντο, “ἷ. 6. μετεπείϑοντο, 6718 γαϊὶοηέδιι8 ἐγ, αἴΐαην 8θγιἔθη- 

ἐΐαην ααἀαηιοοδαγίι»." Αοὐ]. οἰϊοᾷ ὉγῚ Ῥορργο. οὔτε... «ἔπεμπον. 
8660 1]. δ9. ὃ 2. μᾶλλον --Ξ πιο 786 αὐ θη ἶῳ, τον, πλοῦο 8βρίγὶέ απὰ 
δΉ67Ὑ). ------- ἰδίᾳ δἴδῃ! 5 ορροβϑᾶ ἰο δημοσίᾳ. Τῦ γγὯ8 ὈΥ͂ ΠΟ Τη688 5]1- 
σαν Ὁπαΐ, ὙγΒ 110 Πἰβύθηϊηρ ἴο {1Π| οΪοαποηΐ ἀπ Ῥαύγϊοὐϊο βοηυἰτηθηΐβ οἵ 

Ῥρυοῖοβ, ΠΠῸῪ Βῃου]α θΘ ΤΘΔΑΥ͂ ἴο βδουϊἴοθ ΘΥΘΙῪ ὶηρ ἴο {Π| Ὑγο 6 

οὗ {ποῖγ οοπηῦνγ, Ὀπὺ θη Ἰοῦ το {110 οοπίθιηρ] ίϊοη οὗ {ποῖν ρῥυϊναίο 

ΟΔ] τα 165, ὑΠῸῪ ΒΒ ου] ἃ τοίαρβο ἰηίο ἃ βίαίο οἵ ἀο]θοίϊοη, δηἃ ΤΌΠΟΥ 

{πον σοτηρ] αἰ 8. ἀρσαϊπϑῦ {Π6 ΒΡ ΡΟΒοαῖ Δαΐποῦ οἵ {πον Βα Π ΓΙ Πρ. 

ὁ μὲν δῆμος, δ οοηληιοτν Ῥ6ορῖε, διὰ οἱ δὲ δυνατοὶ (80. τῷ πλούτῳ), 

ΔΘ ἴπ Ῥαγύϊγ9 ΔΡΡΟΒ ΠΟ η. 1} οἱ δὲ δὖ {πὸ θορΊπηΐηρ οὗ ὉΠ βθοίίοῃ. 
ὅτι... «τούτων, δοοώτι86 σοΐηᾳ 7ογ ἢ, (ἴο {Π6 γῶν) τοὐέϊ, 1688 7 6801} 068 

((Πδη {186 τὶ) ἐλθῃ τ0676 αἰοργλυοα, ουθη, 9} ἐΐό86. ἀπ᾽ ἐλασσόνων, ἰ1ύ- 

ΘΙΡΆΠΠγ, 7, ογη, 1688 γ)68017665, [8 ῬΥΘΡοΒ᾽ἱο οΟΠ ου μΐηρ ἴο ὑπ 6. 1ᾶθα οὗ 

τηούϊοη οοηΐδϊ θα ἴῃ ὁρμώμενος. πολυτελέσι κατασκευαῖς, δι)ρθηϑῖυ8 
ζιιγυίζψιγο, ἴ. 6. {8 σθῆθγα] Θϑίβ Ὀ]Π ἸΒητηθηῦ οἵ [Π6 μοῦβθθ, ΘΟ ἰδ ηρ; 

Ῥούῃ {6 πβϑῖ] δ Πα οὐπαιηθηΐα!. ϑομηθ οἵ {18 ΤὰΓΗΪ θα νγὰ8 Τϑιηου 

(ο Αὐμιομβ, θα ἀουΌ]985. τα ἢ τ γ88 Ἰοῖῦ Ὀθμϊπα, τυ μοι ἢ {πὸ ἢχ- 
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ὕπγ68. οὗ {Π6 ἀνθ] Πρ8, ΒΌ0 ἢ ἃ8. ΘΟ]ΟΠΠΔΩ͂ΘΒ, ΟΥ̓ ΠϑΠΘηΐ8] 5Π8.46-ὑγ 88, 

ἤοννθν -σαγ ἄθη8, ΤΟπ 81 5, βύαυπαγυ, οἷο. σγοῦο ἀροϑυγογθα ὈΥ ὉΠ|6 ΘΏΘΙΙΥ. 

(δ1} δηᾷ στρ. οοπβύγαου {Π|656 ἀαύνοϑ ν᾿ καλά, Ὀπύ ἰῦ βθϑιὴβ Ὀθύοῦ 

ἴο τϑῖϑι ἔπθπὰὶ ἴοὸ ψηδῦ Καπη, (618 φαϊῦ, ὃ 604. 1) 641}18. {Π6 ΔΟΘΟΒΒΟΓΣΎΥ 

ἀδίϊνο, 1. 6. ὕΠδῦ ὙνΠΘυΘ. Δ ΦΠϊηρ 15. ΔΟΟΟΙΠρΡΘηΪ ΘΩ͂. 

στον. ὅθ6 Νι οπ ]. 142. ξ 1. 

8. οὐ μέντοι. 1 ἄρτθ6 νυ] ῬΟΡΡΟ ὑπαῦ {Ππ680 σου 5. ΒΠο. 14 ἤανο 

{Π|6 11 ἀβῖ18] βρη Ποδίϊοη, τοὺ ἐαηλθγ., ἃ8. ΠΟῪ ΤΟΒΡΟΠΑ ἴο δημοσίᾳ μὲν 
τοῖς λόγοις ἀνεπείϑοντο (ΔΙ ΠΟῈΡῚ} ἰδίᾳ... ἐλυποῦντο 15 4150 Ορροβϑᾶ [ὸ 

{Π|8 τηϑιη 61), ἐλθν 106}6 ρογ δια οα, ὃψ ἠϊδ τοογ8---ποὐιολἐ δίαηπαϊη ἐῆον 

αὐά ποΐ ὁοθαϑ6, οἷο. οἱ ξύμπαντες, ἱ. 6. Ὀοΐἢ {Π|6 οἸ488565 οὗ οἰ {ΖΘ 5 

Τοίουγρα ἴο. ἐπαύσαντο---ἔχοντες. ὃ. ὃ 29. 7. πρὶν ἐζημίωσαν. 

ὅθ0 Ν. οη 1. 91. ὃ 8. χρήμασιν, ἃ8 ἀΘῃοῦπρ {πΠ6 ῬαηΒῃτηθηΐ, 15. ἴο 
Ὀ6 τίντα ἰο {π6 ἀδϊίνο οἵ τῆϑηπον. ΟἿ. Μύ. ὃ 400. ὅ;; Κ. ὃ 28. 1. 

(9). ἃ. Τιὶοά. βαγ5 ὑπαῦ {Ππ|ὸ ἥπθ νγὰβ 80 ἰϑ]οπίβ. ῬΡ]αΐύ. βαυβ ὑπαῦ Βοῖηθ 

ΤΘΟΚΟΠΘΩ͂ Ὁ ἃ5 ΠΙΡῊ δ85. ὅ0 ἰδ]θηΐβ, δη4 οὔμοῦβ Ὀσουρηῦ 1 ἀονγη 85 ἸΟῪ 

85 1ὅ. ΒΙοοιηῇ, βυιροοβίβ ὑπαῦ 80 Δ] ηΐβ νγᾶϑ ὕπ6 ἤπθ Ἰ᾿πιροβθᾷ, δηα 15 
{0 51} ἢ ΠΥ τϑοθὶνϑα δἰζου πη] ἰσαοη. 

4. ὅπερ. . - «ποιεῖν ΒΠΟΥ5 ὑΠαὺ {πΠ6 ἤπο πᾶᾷ Ὀθθη ἀθουθοᾶ ὈΥ οὐ τ ἸῸἢ 

{π6 οοηβοηῦ οἵ {Π6 ρΡορυΐδοθ, ἃηα {πὰὺ Αὐἰϑύϊαθβ (8. 800) 15 ποῦ οογ θοῦ 

ἴῃ ΔΒ ηρ; ̓ῦ ἴο ὑΠ6 πᾶροβ. ὅπερ Τοίουβ 0 γῃΠαὺ 15 ἀοίδ]θα ἴῃ (Π6 

ποχῦ βϑηΐθμῃοο. στρατηγὸν εἵλοντο. ΗΘ Πα Ὀθοη ἀδργὶγϑα, Δοιυθύ- 
1655, οὐ ΠΪ5 ΘΟ πη Πα 6 Π6 τγὰ8 ΠηθΩ, Δπα 5ὸ ΡῬ] αὐγὴ το] αΐθβ. 

πάντα. . « - ἐπέτρεψαν. Ἠδ {π8 Ὀδοδιὴθ ἴῃ [ϑοῦ αἰοίαίον (αὐτοκράτωρ). 

ὧν ---Ξ- τούτων ἅ, οὗ σΠΪοἢ {Π| δηθοθαάθηῦ ἀθρθηαβ οὴ ἀμβλύτεροι 

(5. ὃ 196. 1). Κύμη. (9618. δαϊύ. ὃ 488) οοπδίγιιοίβ. ἤλγει ἢ {Π6 
Θϑηϊνο, ἴῃ ΒΟ οᾶβ6 Π6 Θααϊνγαϊοηῦ υγουἹὰ "6 τούτων ὧν. Βοί] 

ΘΟΠΒΟΓΙΟΙΟΠΏΒ 8.6 ΔαΙΏΪ5510106. ΟἿ, Μύ. δὲ 868. ἃ; 414. Ρ. 664. ὧν 

((ῃᾷ ὧν δὲ) Ξ-- ταῦτα (ἰ. 6. τὰ χρήματα) ὧν, ἴμ6 δηϊοθοραθηῦ Ῥοΐηρ {16 

ΒΥ ΠΘΟΔΟΟΘὮΏΪΟΔΙ] δοουϑαῦνο ἢ πλείστου ἄξιον τοίου ησ ὕο ῬοιΪο]68. 

Καυῦσου ΠΠΗΘΟΘΘΒΑΓ]Υ͂ ΒΌΡΡ] 68. κατά. 

δ. ἐν τῇ εἰρήνῃ, ἷ. 6. ὕπ0. {Π]}ῸΥ γοαγβ᾽ ποθ. ΟἿὮ 1, 115. 8. 1. ----- 

μετρίως ἐξηγεῖτο, ἢθ γιϊοα εοὐΐἡ, ηιοσογαΐϊοη. ἀσφαλῶς, 8αγεῖψ, 

οαπίϊοιϑίψ. Οἵ. 11. 69. ὃὶ ὃ. ὁ πόλεμος 5Βἴδη 8 ΟρΡροβθά ἴο ἐν τῇ 

εἰρήνῃ. τούτῳ, ἷ. 6. {Π6 γῶν. τὴν δύναμιν, 80. τῆς πύλεως. 
0. δύο ἔτη καὶ μῆνας ἕξ [᾿Οϊὴ {Π6 ΘΟ] ΘΠοοθιηθηῦ οἵ {Π6 νγχὰᾶγσ. ΗΘ 

αἰφα ἴῃ {Π6 δαΐαμηη οἵ ἃ. ο. 429, αἴΐοι. ὑπ Ῥ]αρᾷο ἢδα οδυγὶθα οἱ Π5 

πραγοδῦ ΘΟΠΠΘΟΙΟΠΒ, ᾿Πο] ααϊηρ 8. ὕνγο Β0η8 Χ ΔΗ ΠΙΡΡι5. ἀπ ῬδιΆ]} 88. 

ΤΠ βἰοκηρθβ οὗ συ μῖοῃ Π6 αἰθα τγὰ8. ῬΓΟΌΔΌΙΥ ἃ εἰ ἰραϊθα [ον οὗ {πὸ 

ΕΔ16 ἀἴδθαβθ ΑΔ ὈΡΙ ΠΟΥ πδιη6 1188 ΠᾺΡΪΥ ονϑι δαουποα {πΠ6 Ρᾶρο85 οὗ 

᾿ϊβίου γ. 48. ἃ βαξοβιιλη, ἃἢ Οὐ ἴου, ἃ σΘΠΟγ8], ἃ ἃ Ραΐον οἵ (Π9 

ἢπΘ αὐΐβ, Π6 5.1 Πη65. τϑϑρ] με θηῦ μηυμς (πο τποϑῦ οἰ ρα οὗ 1115 οουηεγυ- 

τὸ δὲ μέγι- 
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ΤΏΘη ; γοῦ Ηἷ5 σγϑαίοϑἑ βΊΟΥΥ 15 ΘΟ ΡΥ ἶβθα ἴῃ Ηἷβ ἅγίπηρ ἀθοϊαγαίϊοη, ὑπ 

πὸ Αἰποηΐδη μδᾶ {Ππτουρ Ηἷβ πηθαη5 ὈΘ6Π ΤηδΔ46 ἴο μαῦ ὁπ τποπιπίηρ. 
Ἴ. ἡσυχάζοντας δηα [6 ῬΔΙΌΔΟΙΡ]65 νυ ΒΊ ἢ ἔΌ]]Ονγ οοπίδίη ἐπ Ῥτοία- 

515, (δ Ν. οἱ 1. 7ὅ. ὃ 6), ὑὐ ἑλον περὲ 8111, 1. 6. Υἰϑιςθᾶ πὸ βθηΘΓΆ] 6η- 

δασοιηθηῦ οἢ Ἰαηᾶ. ΤῊ Δροᾶοβὶβ 1168 ἴῃ περιέσεσϑαι. “εραπεύον- 
τας, 17 ἐπον φανθ αὐξογιτοη, ἐο, 16. ἸΘΓΘ τιβθα ἴῃ ἃ ὑγορί 8] 86πη86. [π τϑ- 

βρϑοῦ ἴο {Π18 δανίοθ οἵ Ῥϑῇῖοὶθβ, οἵ. 1. 148: 1Π|. 18. ἀρχὴν μὴ. ..- 
πολέμῳ. ὅθ0. Ν. οἡ ἀρχήν τε μὴ ἐπικτᾶσϑαι, 1. 144. ὃ 1. οἱ δὲ 
(οΟρρΡοβϑᾷᾶ ἴο ὁ μὲν)... «ἔπραξαν. ΤῊΪ5 Ἰΐπο οὗ ΡΟΙΙΟΥ, 50 αἰ ΒΡ θοῦ ἔγοια 

{μδῦ Ραγβαρα Ὀγ Ῥογίοϊθβ, τη 6. αὐ αἰθα ἴῃ ραγὺ αὖ ᾿θαβῦ ἴο ΟἸθοη, 

Ὑ0 νγᾶϑ υἱο δ ΠΕ] ορροβθᾶ ἴο μἷβ ρυπᾶθηῦ τηθαβατγοβ, 8η ἃ ΤΟ ΘΥΘΙΥ͂ 

ΤΘ8Π85 ἴθ ΔΉΠΟΥ ΠΙΠΔ ἴῃ {Π6 Ἰαίίθι' ραῦῦ οὗ ἢ]5 δατη βγη. 

ἄλλα ἰΞ Ορροβθα ἰο ταῦτά τε, 8Π ἄδρθμαβ οἢ ἐπολίτευσαν, ἴγν οὐ 6)" 

γοϑροοίβ μον ααηυϊγυδέο» 6, ἐδ δέαΐε. ἔξω τοῦ πολέμου, 1. 6. Τοτοῖσπ. 

ἰο {π8 ἐγὰθ οὈ͵θοῦ δηᾶ ἱπίθιθδίβ οὐ {πὸ νγᾶῦ. θίβγβῃοθ ἰ5 μα ἰο β0ἢ 

Θχρϑαϊοηβ 885 {παὺ ἀραϊπϑῦ Οτοίθ (11. 85), {πη αὐζοιηρῦ τηδᾶθ ὁἢ 

Ογαοπία, {Π6 πη) 501 8 Ὁ]8. αἰύδοῖκ ἀρομ Νίο]οβ, ἃπᾷ δῦουϑ 81} {π6 41585- 

τοῦβ Θχρϑαϊ οι ἰπΐο ϑ'1οῖγ, ργθοθᾶθα, 85. ΔΥΠΟ] τϑιηαγΚβ, ὈΥ ῬΟΟΥ 
Θχρϑαϊοπβ ἰο ὑπδῦ ἰβδηα Ὀρίογθ {πΠ6 συθαῦ ἱπναβίομ, πη συ ῖοι ποῦ 

ΟὨΪΥ γογΘ Π 6} [ΌΓΟ65 νγαβίθα, θὰὺ {π6 Τοουΐο βίδῦθβ ὑγθσθ θβίγϑη θα 

ἔροιῃ Αἰῆθηβ. [δ νθ ρ]δοθᾶ 8. φοϊητηδ δῇ εἶναι ἃπα κέρδη, ἴο ὈΓΘΔΚ 
ὋΡ {πὸ Ἰοηρ βϑῃηΐθηορο, Ὑγμῖο ἢ ἴῃ ΠΙΠΟΥ 5. οαϊτοπ 15. συ που {Π|656 
Ῥαποίπδιο -τ ΚΒ. κατά, ογν αοσοοιηΐ ο7; ἐπγοιφῆ. Κ΄. ὃ 292. 1. 8. 

Ῥ. ΒΙοοιηξ {π1ηΚ8 ὑπαῦ {Ππ6γ6 15 δὴ Δ᾽] πβίομ ἰῃ κατὰ... «κέρδη ἴο ΟἸΘοΗ, 
δη4 ΑἸοΙ Ιδᾶθ5, πα ραν ἴο ΤλοΙη οβΠ 668. ἃ τοίουβ ἰο {Π6 πιθᾶ- 

ΒΓ65. ΔΙ παρα ἴὸ ἴῃ ἄλλα ἔξω τοῦ πολέμου. ἰδιώταις -Ξ- πολίταις, 

᾿ΠΑΒΙΏΌΠΟἢ. 85 ἴῦ βύδη 48 Ορροβϑᾷ ἴο πόλει. μᾶλλον [Πδη ἴο {Π6 5ίαΐο. 

σφαλέντα, “ἐγ ἐλεν πυϊδοαγγιθα, ἃ5 ἴῃ [6 οαβθ οἵ ΟἸθοι 'ἴπ ΤὭΤαοΘ 
δηᾷ ΝΊοΙαΒ ἴῃ ΒΊΟΙγ." ΒΙοοιηῇ, 

8. αἴτιον δ᾽ ἦν, 50. τούτου ΤτοίοΥΓ Πρ ἴο π0 αἰβΓΘ ποθ Ὀθύνγθθῃ ἢ 9 

ΡῬγπᾶθηῦ τη θα 50 168 ΟὗὨ Ῥϑγῖο]05 ἃπα {Π|6 ΘΟΌΤΒΘ ΡΌΓΒΙΘα ὈΥ ΗΒ ΒΠΘΟΘΒΒΟΙΘ, 
ἐκεῖνος ΤΟΙΟΓΒ ἴο ῬΘΡΙΟ]68. χρημάτων---ἀδωρότατος --Ξ- 07 ὕποον- 

γερύϊδιο ἐπίοσν έν ; τοῦθ ΠΠ ΤΟΥ], ,οο" ἀφαϊηδϑὲ δγδΟγ.. κατεῖχε 

τὸ πλῆϑος ἐλευϑέρως, 1. 6. Π6. δαιηϊηἰδίοτοα {π6 σονθγππιθηῦ ἢ 

ΟΠΕΓΡΎ, Δ Πα γοὺ ποῦ 580 88 ὕο ΘΠΟΤΌΔΟΙ ΠΡΟῸῚ {π6 ᾿ΙΡΘΓΥ οὗ ΔΠΥ͂ οἵ 118 
Οἰ1ΖΘΠ8. οὐκ---μᾶλλον----ἢ, ποῖ πιογο----ἐαῦι τες γιοΐ 80 τυ, α8. 

ΤἼΘ ποραύϊνο μὴ ὈΟΙΟΠρ5 ὈΟΓ ἴο κτώμενος πᾷ ἰο λέγειν. 866 Ν. οα 

Ι. 12. 51, ΤὴΘ Ῥδυίοῖρ]Θ κτώμενος ἀθποίθϑ οδτβθ, δῖποθ ἢ6 ἤαά ποῖ 

αογιῖγοά. ὅθ Ν, οἡ 1. 9. ὃ 4. ἐξ οὐ προσηκόντων, ὃψ Ἡιθαη8 ποῖ 
δοηεϊίηρ. ἔχων ἐπ᾽ ἀξιώσει, δοῖη αὖίθ ὃψ ᾿ΐ8 λϊσῆ φτεριαΐίοτι. 

πρὸς ὀργήν τι, “ 8οηιθιοϊαΐ τοαγηεῖψ.,) ΒΙοοΙη, 1 ῥγθίδσ ΑὙΠΟ] ΑΒ 
ἰηΐουργοίαίϊομ, 80 αϑ ἴο Θαοὶίο ἐϊιθῖγ" αὐι67', ἸμΑΒΤΊ ΟἿ. ἃ8. ὕΠ|656 ὙΤΟΓΒ 8.0 

. 
και 
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Δη Ποίϊο ἰο πρὸς ἡδονήν τι, ὙΤΕΪΟΗ ΘΥἹ ἀοΠΕΪῪ βρη ῆθβ, 707 ἐπιοῖν" ρῖθα- 
8ιι6, 8ὃ αἀϑ ἴο ρίθαβο ἐΐεηι. Τηβίθϑα οἵ {Π|8 Ὀδίπρ ἃ 7θαπο ἱπίογργοία- 

Τίοπ 85 ΒΙοοπῖ, ἄυθγβ, 1 15. ΤΠ ΠΟῊ ΤηΟΓΘ Ροϊηϊθα πα ἔΌγΟΙΌ]6, ᾿παβιηπ ἢ 
85 Ὁ ΘΙ ΓΔΟΘΒ [6 ἸΠΟΓΘ οσχίθησινθ ἰᾶθα, νἱΖ. ὑμῦ ἢθ ΒΡΟΚΘ 850 νϑῃθ- 

ΤΠΘΠΕ]Υ 8Π4 Ρ]ΔΙΠ]Υ 85 ἴο ϑχοῖΐθ ὑμ6] ΔΗΡΘΓ. 

9. παρὰ καιρὸν ὕβρει ϑαρσοῦντας, ρει} τ εοὐέδ, εὐπϑοαβοπαθῖο δοη- 
απο, ἱ. 6. ἃ ὈΟ]άΠ655 ὙΠΟ ἢ. τγα5 πΠΕΪΓΊΘ]Υ δ ηα πηδβαϊ 8016. κατέ- 

πλησσεν ἐπὶ τὸ φοβεῖσϑαι; ἸἰΐοΓΆ}}ν, λ6 8ἐγοῖ ἑλθην ἀοιοην ἐο ἐδ δβίαΐό 
4 δεΐπρ αὐρ'αϊά, '. 6. ὯΘ6 Ἰπβρίγβα ἴῃθπ ἢ ἴθασ. ῬοΠ8Ρ8 ἐπὶ ΤΠ 

6 ἴακϑῃ ἰπ {1Π|6 5686, ὅγν ογ167 ἐμαί ἐλον πυϊρὴέ ὃ6 ἐπ, ὦ δέαΐθ 9 7δϑωῦ 

(οἱ Κι 8 296. ΠΙ. 8. 4), γΠοἢ 15. ποῦ βββθηθ]γ αἸΒ σης ἔγοιη {Π9 

Οὔμο ἱπίογργοίδίίοη. δεδιότας αὖ ἀλόγως, οτν ἐλ6 οὐλθ)" λαπαὶ «ἰγι- 
γεαϑοπαδίμ αἰαγηνεά. λόγῳ---ἔργῳ, ὅπ παηλνο----ἶγν τϑαϊέψ (566 Ν. ὁ 
ΤΠ. 40. ὃ 2). 80 {Π6 Τιαὐ]πη5 ΘΙΏΡΙΟΥ υδ7ῦο οἰ 76. ὑπό. 866 Ν, ὁπ 

1.180. ὃ 1. 
10. ΤῊΘ βίου 'δπ ΠΟῪ Ῥγοοθοαβ ἴο οοῃίγαβῦ τυ] {Π|686 ἔθαύατοβ οὗ 

ἴῃ δαπιϊηἰβίγαθίοη οὐ Ῥϑυΐϊο]68, {Π6 ῬΟΠΟΥ πα οοπαπού οὗ Π5. 880- 

ΟΟΒΞΟΓΒ. πρὸς ἀλλήλους [Ὁ]]Ονγ5 ἴσοι. ΕῸΣ {Π0 οιπρΠδίϊο αὐτοὶ 
Ῥοίογθ {Π8 τοῆθχινθ ἀλλήλους (ἐλεηιδοΐοοβ εὐ, ὁπ ατιοίι67), οἵ. Ὁ. 
8 611. 8. ὀρεγόμενοι... «γίγνεσϑαι, 8[γυϊη αὐέεν ἐλι6 }γ76-θγηυίη θη 6 

(Πὔθγα!ν, εαοῖ, ἐο 6 7) γε). ΟἿ. Κι. 8 278. 8. Ὁ. δ; 5. 8. 192. ἐτρά- 

ποντο. ... . ἐνδιδόναι 85 τοοοῖν αὶ ἃ συ υ οὗ Ἰηδογργούαψίοηβ, δοοογαΐησ 

5 7Π8 γΟΓΩΒ. ἃΓΘ ΘΟΠππθοίθα ἴῃ οοπϑίποίίΐοη. ΒΙοοιηΐ, δἄορίβ ἐμο 

ΟΓΘΓ: ἐτράποντο τῷ δήμῳ καϑ᾿ ἡδονάς, ἐλδῃ ἐπγγιοά ἐο ἐλ6 ρεορῖίθ 707 

ἐλεεῖν σγαϊγοαέϊζοη, --Ξ ἐλεν αρρἰϊοά ἐλοπιδοῖυοβ ἰο σταΐίγν ἐλ6 ρεοορῖθ. 

Αὐ ἐνδιδόναι ἨἢΘ ΒΌΡΡ]188 αὐτῷ ἔλοιη δήμῳ, Δπ4 ππάογβίδηαβ Ὀγ τὰ 

πράγματα {116 Δαπηϊηϊδύγαίϊοη οὗ αῇαῖτβ. Ηδδοκ Υρίουβ καθ᾽ ἡδονὰς ἴο 

ἐνδιδόναι ἡ ΠΪΟῊῚ ἀΘΡΘΠα8. ὁπ. ἐτράποντο. ἘΤΟΙΏ τῷ δήμῳ Θ᾽ ΒῈΡΡ]165 

αὐτοῦ, δη4 {ῃπ85 8 σἴνθη {ῃ9 βθη86: ἔλθ ἐϊγηθά ἐο ἐΐ6 ρϑορῖθ ἴο 

σγαΐι ἱλδην κοτέ, (ἸΐθγαΠγ, ἐο σῦθο ἐλθην 707} ἐπιοῖγ ρ]θαβι)"6) δυθην ἐΐ6 

ααηουϊηϑέγαὐΐοτ, 977 ριιδίϊο αῇαΐγ8, ἱ. 6. τπιοῦ ΟΠ]Υ ἴῃ {Π6 11 ΒΡθθοῆ 5 θα ἴῃ 

{Π6 1. ῬΡΕΌΠΙΟ. Τηθαϑαγθβ, {ΠῸῪ Πδα ΡΓΙΠΟΙ͂ΡΑΙ τϑίδγθπορ ἴο γμδῦ νου] θ6 

ΔΡΤΘΘΘΌΪ]6 ἴο [Π6 Ῥθορὶθ. ΤῊΪΒ1 οοποθῖνγθ ἴο ὍΘ ἴῃ 6 8868η86 οὗ [Π6 ρ88- 

Βᾶρθ, ἃΠπα 80 1ῦ ἴθ ππαογβίοοα ὈΥ ΑΥπο]ά. ὙΉΘΓΘ 8 ΠῸ πϑοθββίἐυ οὗ 
τηδκίηρσ [Π6 βοηΐθηοθ δύηιθηιδγβ, ΓΤ ΒΌ] Πρ’ ΤΓΌΤΩ καί, ᾿παβπηιο ἢ} ἃ5 ἴὖ 

οὔϊθη μᾶ8 {η6 βἰρηϊῇοδίοη. θύθη, [ἢ ΘΟΓΓΘΒΡΟΠΑηρ βοηΐθποθ θθίηρσ 
ΘΑΒΙ]Υ ΒΌΡΡΙΙΘΑ τηθηίδ]]ν ἴγοτη Π6 οοπίοχύ. Οἐ, Κ. ὃ 8921. Ἐ. ὅ. 

11. ἄλλα τε πολλὰ---ἡμαρτήϑη, ἡιαπῳ οὐδ)" ΦΥὙΟΥ8 1067.6 οοηιηιεἐοα, 
ἄλλα ἴῃ τοΐδγθποθ ἴὺ 1ῃ6 51 ΟΠ Θχρϑαϊ το, ὙΙΟἢ 185. ΡΥ ΟΠ] ΑΥΥ 

Ἰηϑηθοηθα (ὁ ἐς Σικελίαν πλοῦς, 50. ἡμαρτήϑη). ὡς Το]αΐθ8. ἰο πολλά. 

ὃς οὐ... «ἐταράχϑησαν. Τ]νῖβ Ῥαβδαρθ 18 ἴῃ ΒΟΠῚΘ Τοβρθούβ ΨΥ 

ΟὈΒΟΌΓΘ 8Π4 88 τοὶ γϑα υϑιῖοιβ ᾿ηὐογργοίδίϊοηβ. ὙΠ Ηδδοκ, 606]., 
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ῬΟρΡρο, δηᾷ οὐπϑὶ διαϊπθηῦ οἰ ϊοβ, 1 δπὶ αἰβροβθᾶ ἰο σοΐϑυ οὺς ἰο {ῃ9 
ΒΥΓΘΟΙΒΙΔΠΒ, ΒΡ ἱηρ {Π6 61110518 περὶ ἐκείνων πρὸς οὗς. ΑΒ {Π6 56π- 
ἴθποθ δ ΘΟΙΩΠΊΟΗΙΪΥ͂ Ἰη ΘΓ ίθα, οὖς 15 Τοίουυθᾶ ἴο ἐπ Τιϑοπίϊηςβ, ἴο 
δα σβοτὴ {π6 ΑὐΠΘηΐδη5 σοῖο ἱπαπορᾶ ἕο θρηρᾶρθ ἴῃ {η6 οχροαϊίοη. 

Βαΐῦ 88 ῬΟΡΡΟ ΓΘΙΏΔΙ ΚΒ, ἐπιέναι πρός τινα θ ΔΙΥΤΑΥ5. ἔβκθη ἴπ ἃ Ποβίιθ 
ΒΘΏ88 ῸΓ ἐπιέναι τινί. οὐὖ..... ἐπιγιγνώσκοντες, πού ἐποιοίπᾳ τοὐαΐ 
τρα8 γεφιιίδιξ6 70} ἐλ6 αν ιαηιχοτιΐ, ἱ. 6. {ΠΓοΟῸ ἢ Ἰσπόογϑηοθ [Π6 Θχρϑαϊ ἴοι 

Ὑγ85 111- ῸΓΠΙΒη6 4 ὙΠ ὕΠ6 ῬΓΟΡΘΙ τϑαπϊβιίθβ, απ ἤθποθ ργογϑᾶ πη- 

ΒΙΘΟΘΒΒΙΟ], ΤῊΪΒ 101} θ6 ἔᾺ]1Ὺ 1Ππδίγαξθα ἴῃ {Ππ6 δοοουπί οὗ ἐπ πηΐου- 

ὑπηδῦο θηΐθυρυῖβθ Τυκαβ 8η4 ΟΟΘ]16 1 58. ὑπαῦ οα δοοοπηῦ οὗ ἀλλὰ 
ὙΠ ΟΠ. ΦΌ]]ονγβ, ἐπιγιγνώσκοντες ΒΠΟῸ]α ΠᾶγΘ ὈΘ6η ἐπεγίγνωσκον. Βαῦ 

ῬΟΡΡο οοῃδύγποίβ {Ππ8: ὅσον οἱ ἐκπέμψαντες τὰ ἐν τῷ στρατοπέδῳ ἀμ- 

βλύτερα ἐποίουν, οὐ τὰ πρόσφορα τοῖς οἰχομένοις ἐπιγιγνώσκοντες, ἀλλὰ 
(ἐπιγιγνώσκοντες) κατὰ---προστασίας. ῬΙΟΡΟΙΥ ὅσον οἱ ἐκπέμψαντες 

ΒΟ] Ππᾶνθ Ῥθθη ὅσον τῶν ἐκπεμψάντων (80. ἁμάρτημα), οἱ οὐ, ἴῃ 

ΟΡΑ͂ΘΙ ἴο ΘΟΠ ΌΤΙ ἴο μ6 οοπβίσποίοη ὙΠ] Οἢ ῬΓΘΟΘαθ8. διαβολὰς 

ΤΘἕΘΓΒ ἴο 500} ΘΑ] τ ΐοσβ ΟΠΔΓΡῸΒ 85 6 Γ6 ὈΓΟῸρὗ ἀραϊπβὺ ΑἸΟΙ ὈΙδα68, 

8η4 ὙγΒΊΟἢ. οϑαβθα 5 ΤΘΙΠΟΥ ἃ] του {Π6 Θοτητηδηᾷ οὗ {Π6 519 ]Π]1ὰπ ὁχ- 

Ροαϊοη. ἐποίουν ἃπια ἐταράχϑησαν 8.6 ὈΟΐῃ ἐο ὍΘ ΤΟ ΓΘα ἴο οἱ 

ἐκπέμψαντες, ἴΠ:6 Θοππϑοίϊν 95 θϑὶπρ τε---καί. περὶ τὴν πόλιν Ββίδη 8 

ΟΡΡοβϑα [ο ἐν τῷ στρατοπέδῳ. πρῶτον. ΑΥ̓ΠΟΙΪΩ 5805 “70. ἐδ6 

7ῖγϑέ ἐΐηιθ ἴον [πΠ6 δχραϊ βίο οὗ {π6 ῬΙβιβιγαθιας : Ὀαύ ΒΙοοπιῖ. ᾿πῦθυ- 

Ῥγοίβ, “" ἐΐθγν 7γ8ὲ ἀατὶηρ [πΠ6 ῬΘΙορομμθβίδῃ ὑγ81.)) ὙΥΒΙΟἢ ΒΘΘμη5. 0 ὈΘ 

{Π6 ἔστι 561η86. ἐταράχϑησαν 15 ᾿ἰτηϊ θα ὈΥ τά τε ἰΔΚθῃ βυῃθοῦο- 

ΟΒΪΟΔ]]γ, 1067,6 ἦγ, ὦ δέαΐθ 977 ἀἴϑογα67" ἔπι γοϑροού ἐο ἐλ αῇ'αὖγ8. 

19. σφαλέντες δ᾽ ---ὅὄμως, διιέ αἰέλοιιρῆ, ἐλον τοον6 ἀεγοαϊοᾶ---πούιοϊεῇ.- 
δἰαπαϊησ. Ἐδτ {Π6 οοπορββῖνθ ἀ86 οὗ {Π6 Ῥδγῦϊοῖρ] 6, 5866 Ν'ὶ οπ 1. ἴ. 8 1. 
...--- τοῦ ναυτικοῦ Τοίογ5. 0 {Π6 016 ΔἰΠΘηΐδη πᾶυν, {Π6 στγθαίθβὺ 

Ρατὺ οἵ ψ Βοἢ νγὰβ ἀοβίγουϑα αὖ Ξυγϑοιβο. τρία μὲν ἔτη ἀντεῖχον. 
Τὸ 15 αυϊίο αἰ Βηου]ς ο ἀοίθγτηΐηθ τυ μδῦ ρϑγύϊου]αν Ρϑυϊοα οὗ [Π6 ὑγ8 8 
ΒοΓΟ τοίοσσρα ἰο. Ηδβοκ ([π ἢΪ5 βθοοπα βαϊτοη) δπᾶ 06]. ἡγοῦ] γοϑᾶ 

δέκα ἴῸΥ τρία, ὙΥ ὨΪῸ ἢ. σου] ϑιαργαοθ {6 {ἰπ16, ὙΠ] Π ἃ ἔθ τη ἢ [Ἐ8, 
ὙΠΟ ἢ ἰηΐουνθηθα Ὀθύνγθοη {Π6 1055 οἵ {π6 51 ο Πδῃ δυμηδιηθηὗὺ δηα {Π0 

τακίηρ Ῥοββθββίοη οἵ Αἰῆθηβ Ὀγ Τυσβᾶπᾶθυ. Βαύῦ {15 566Π18 ἴο ὈΘ 81 
πη ΑΥΓ Δ Ό]0 δἰ του αύϊοη οἵ {Π6 τοχύ. Κασὶρ. τοίουβ 1 ο {π6 {πη Ὀ6- 
ὕγγθοη {π6 ἐουπιϊπαίϊοη οἵ {Π6 Κ'1οἸ]Π 8 τγᾶγ, πα {δ ἢγβῦ οοιηΐηρ οὗ 

Ογγιβ ἰπίο Αϑία Μίμπον (Ἁ. ο. 407). Ατσποϊᾶ δαορίβ ὑπ ορί πίοι ἐὺ 

10 τᾶ {Π6 ἴπγθθ γϑϑγβ, ἱποϊ παρα ἴῃ (ῃ6. {ἰὴ θη ΟΥτὰβ ἢνβὺ οὩ πη 

ἰηΐο Αϑα Μίπον, δπα {Π6 βρτγίηρ οἵ ἃ. ο. 404, γγθη ΑὙΠ6Πη8 ΒαγΓ ἢ ἄθυ- 

οα [ο 1, γβαπᾶοσ, Βαῦ {Π6 ἰδίου 'δη 566 ΠῚ8 ΟὈΥΪΟΏΒΙΥ ἰὸ ΓΘΙο ἰο {90 
(Ὦγθθ υϑᾶγβ ᾿τηπ]θα θυ βαοοθθαϊηρ {Π6 οἷοβθ οἵ {Π6 510] δῃ οχρϑᾶϊ- 

(ἴοπ, ἀυσίηρς, τυ μοι, ποῦν Ππβίδμαῖηρ {Π6 βϑαϊϊοηβ αὖ ΠΟΘ, ἃ ΥἹθΌΓ- 
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τοββία ποθ νγὰβ τηϑᾶοθ, Ὀπὺ δὕο ΥΠ1 0} [Π6 ὙΥΔΓ σγ88 ρτο γδοίθα ἴου βου- 

ΘΓᾺΙ γΘ 815 ἢ Ὀαὺ ἔδυ Ορϑγϑίϊοηβ οα οἰ Π6 Ὁ β'46, ὃ. ΒΙοοιηῆβρ!α 
Ὁπαογβίαμαβ [ῃ6 Ῥᾶββαρθ. τοῖς τε... «πολεμίοις, δοί, (τε) ἐλεεῖν 

7ογηλ617' δπιθηυὶθ8, ἱ. 6. [6 1Δορ ας οπῖαη8. ΤῸ [86 5816 βῃθιηΐθβ αὖ- 

πρότερον ἴῃ ΤΟΐοΓΘ ΠΟΘ ἴο {ΠῚ ΤΊΟΓΘ Τϑοθηῦ ΘΠΘΙΉΪ68, 
{Π6 5101118η8. καὶ τῶν... -«ἀφεστηκόσι, απ πιογϑουο}" ἀσαϊπϑέ ἐπεῖν 

αἰζὶο8 ἐδ στοαΐον'" ραν φΥ τολοην πα γϑυοϊέφα. Κύρῳ ἀδρεπηαβ ΠΡΟΗ 

ἀντεῖχον, ἃπΠ προσγενομένῳ --Ξ οοηιΐηᾳ ἐο ἐδ αἱὰ φῇ ἐλιοῖ)" δὁγιθηνῖε8. 

καὶ οὐ πρότερον, ατα πο ([Π8Π} δε7ῦγ76. καὶ τοῖθι5 ἴο μὲν ἴῃ τρία μὲν ἔτη. 

ἘῸΙ ΘΧΔΙΏΡΙ65 οὗ {Π6 πιβ8 οὗ μὲν---καί, Δηα μὲν---τε, οἷ, ῬΟΡΡΟ᾿Β ῬΓοΟΪθρ. 1. 

ῬΡ. 2160, 511. Καμπον (δ 892. Β. 8. Απᾶον. φαϊ}.) βᾶυβ ἐΠδὺ καὶ Δη4 τε 
ἴῃ 5Π0Ὸ0}} ἃ ΘΟΠΠΘοΟίΐοη 816 πϑθα ὈῪ ἃ ᾿ὶπᾶ οὗ δπδοο]πῦμομ τ ποὰὲ ΔΗΥ͂ 
ΤΘἔθγθ ποθ ἰο μέν. ΒΙοομη, βαγ 8. ὑπαῦ καὶ ᾿πίΤΟά 668 {Π|6 ΕἸΣ 6815 {πα 
ξΟ]Πουγϑα [η6 βθύθσθ βίγιροὶο τοίθγγθα ἴο ἴῃ τρία ἔτη. 

σφίσι---περιπεσόντες 18 ἴο Ὀ6 οοπδίγ ποία ἢ αὐτοὶ περιπεσόντες ἐν σφίσι, 

1ῃ6 ἀδννα ἰακίηρ ἐν Ὀδοδαβθ ἀθροπαάθηῦ ΠΡοη ἐσφάλησαν. 

18. τοσοῦτον... .προέγνω, 80 αδιπαάαηέ ἐδόη, (1. 6. αὖ [Π6 σοτημηθποθ- 

τηθηὗ οὗ [Π6 τγᾶγ) 1τ0676 ἐδ πιϑατι8 οΓΓ γιιασσίης ἰο Τερίοϊοβ, ὃψ τοϊοῖ, ἢ 6 

υὔογόβαιο; οΥ, ῬΥμΡ5, ϑηοῖ, αδιγάαηπέ σγοιηπαβ μαά ογίοίοβ 707 ρ}γ6- 

)μαγίησ. ΒΊοουη, το πάθυβ ϑμοῖ, τρα5 ἐλ6 βιρενλαθιγαάαγέ βασαοῖὶέψ 7 

-«Γογίοίεβ γεβροοίίη ἐδιοδθ Ὠιϊθαβι,7)68 ὃψ τρλίοϊ, οἷο. Βαύ {Π6 βαρϑοι 

ΟΥ' Ῥοπϑίγίοη οἵ Ῥουῖο]ο5 ἱπίο 1η6 βαΐπσθ ἰβ ποῦ {Π6 Ῥυϊποῖρ8] ἐπίηρ 

᾿ηζθηαθα ἰο Ὀ6 Ὀγουρηῦ ἴο νίονν, Ὀπὺ {Π6 ἱτητηθη86. ΓΘΒΟΌΓΟΘΒ οὗ [6 

Αὐμοπίδη βίδίθ ἐπογοιρη]ν ἰοβϑίθα ἴῃ {Π6 Ἰοπρ 8Π4 ΔΓάποτΙΒ τγαι, δ Π4 

ἔγομ Ὑγ ἢ 10}. ἴῃ {Π6 οπίβοῦ {Παὺ σγθαύ τη8η ΚΠΘῪΥ γγ6}1 {Π6 ΔΌΪΥ οὗ {Π6 

βίαίθ ἰο Ῥγοβθοῦΐθ 0 ἃ ΒΟ 35 8] ἐθυ τη] δύϊοι {Π 6 ΔΡΡγοδομηρ' οοπέοϑβί. 
ΒΟΤΠΘ. τη8Κο περιγενέσϑαι ἴΠ6 Βι}]θοῦ οὗ ἐπερίσσευσε. Βα σηδὺ ἴ5 

1Πθ ἰο 6 ἀ0η6 ὙΠΠ| τοσοῦτον ξ ὨΙαοῦ (Δ Κο5 ἐπερίσσευσε ᾿ἰτηροτβοι- 

ΔἸΠγ, 807] τη8κο5 {Π6 οἴδιιβθ ἰδηίαιποθπηῦ ἴο τοσοῦτον περιττὸς ἐγένετο, ΟΥ̓ 
διεφάνη τότε ὁ περικλῆς. Βαῦύ {Π|8 Βῃ645 πὸ ΠΙσῃῦ οα πΠ6 ρϑββᾶρθ. Τῃ 
γοβρθοῦ ἐο ἀφ᾽ ὧν, 1 δπὶ ἱποϊϊπρα ἰο οοπβίγποῦ 1 Ὑγ ἢ προέγνω, 85 1 
Βᾶνθ ἀοῃρ ἰπ [Π6 γα ηβαἰΐομ. 105 απ γα] θηῦ σγουἹᾶ ἐπθη θ6 τούτων 

ἀφ᾽ ὧν, οἵ ]οἢι {Π6 ἀπίθοράθηΐ τγου]α ἄθροπᾶ ομ. τοσοῦτον. ΤΡ, Πον- 

ΘΥου, Υἢ ῬΌΡΡΟ ἃπᾷ (06]., γγϑ ἴβΚθ {π686 ὑγογβ ὑἹ ἢ περιγενέσϑαι, 
ἴπ6 ϑαυϊναθαῦ τ }}] σοπηαΐη {Π6 βᾶπηθ, Ὀὰὺ ΟὟΤ ὑγϑηβιίϊοη τησβὲ Ὀ6: 
διιοἦ, αϑιιπάατιοθ 9" γοβοιιγοε8---ὔμ ἐἢι6 αἰᾶ Γ΄ τοϊοῖ, 6 7γόγοδαι ἐπαΐ ἐλον 

οοτϊα φαϑὶὶψ σοὶ ἐλ 6 δοέξογ" 97 ἐ}.6 Ῥεϊοροτιηοδίαη8 (566 Ν', οἡ 1. δδ. ὃ 1). 

Τυο Ὀγϊοῦ θὺ βρὶγιἰθα - οὐἸεἴα 68 ἡ {Π|5 ῬαββαρΘ ΤΠΔῪ 6 ΤὈππᾷ ἴῃ (ῃ6 

ΟἸαβ5. Μαβθυμ, 0]. Υ. ρρ. 860, 47. αὐτῶν -- μόνων. ΤῊΪΒ ΠΟΪΟ 

οΠδρίον 1β ὁπ6 οὔ {Π6 Πποθ]οβῦ βρϑοϊμηθηβ οὐ σοϊηροβίἐϊομ ἕο θ6 Τουππᾶ ἰπ 

ΔΗΥ͂ ἰδηρῦδρθ, ΔΙ ΠΟῸΡ] ἔομη 15. οχοθββῖνθ ὈΓΘΥΪΟΥ οὗὨ βίγ]6 ἴδ ἴβ ἴῃ 
ΤΩΔΗΥ͂ ΡΪδΔ0685 ααἰίο αἰ ΒΊου]ύ οὗ Ἰηἰογργοίδίίοῃ. 

τῶν τοῖο 5. 

Ἄ Ε) 7 
ἢ αὕτοι ἐν 
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ΟΗΑΡΤΕΒ ΤΥ]. 

ΤῊΟ ῬεΙορομπ βία πβ5. ἘΠΘΓ ΟΠΘΠΊΤΒ, ἃ ϑρατίδη, πη ἀοτίδκο δὴ ΘΧ ρα 0 η δραϊπδβὺ Ζρογπίμαβ, 

Ῥαΐ 816 20 16 ἴπ {ποῦ Θμἀθδνουβ ἴο ἴα Κο ἰΠ6 δαπᾶ (δ 1, 2). 

1. Ζάκυνϑον, Ζαοψηύδαιδ, πον Ζαπίθ. Τύβ βιυυϑθ!οη 15 580. γ08}} Κπουσῃ 
85 ἴο πΠρρᾶ πὸ οομηπηθηῦ. ἀντιπέρας, ΟὐΔ7) αραϊηϑ. 

Ζακύνϑβιοι 6]1οἰ 6 ἴλοτη Ζάκυνϑον. 
41. ὃ 2. 

ὦ. τὰ πολλὰ οἵ {π6 ἰογηϊίονν. ξυνεχώρουν ΤοῖοτΒ ἴο {π0 Ζδογη- 
{μι ϊδ 8. ἐπ᾽ οἴκου. ὅ66 Ν. οη 1. 80. ὃ 2. 

εἰσί, 80. 

᾿Αϑηναίοις ξυνεμάχουν. ΟἿ. 1. 

ΟΗΠΑΡΤΕΒ ΤΧΥΤῚ. 

᾿Αὐβίουβ τυ τ[ἢ οοτίαϊπι ΤιδοΘἀξοτη ἢ 8 18 σοΐ σ᾽ ΟΠ ΔΠ ΘΙΏΉΌΔΒΘΥ ἴο π6 Κίηδ ἴῃ βία, ρυοσθϑᾶ ἢγβί 

ἴο 5΄[8]6 68, ἴῃ ογᾶθυ ἴο ἱπᾶτπιοθ πἶπη ἰο ἀθβοσί (Π6 Αἰμθηΐδη Δ] θποθ πα ΘΟΠΥ͂ΘΥ {Ππ6Πὶ ΟΥ̓ΣΣ 

[Π6 Ηδ]]οβροπί ἴο ῬΊΏΑΠΑΡ ΑΖΒ (8 1); Ὀαΐ αὖ {Π6 ᾿πδε σϑίϊομ οὗ Βοπιο ΑἸ ΠμΘηΐδη ἈΠ Ὀ ΞΞΔΟΤᾺ, 

[Π6Υ ἃτ6 ἈΡργθμοπᾶρᾷ Ὀγ βἰΐα!οοβ πᾷ βοηὐ ἴο Αἰμθηβ (δ 2, 8); σποτο ὈΥ͂ ὑγϑὺ οὗ τοί] δ θη. 

ὍΡΟΙ {Π6 ΤιΔοΘ ἀξ ΠΙΟΠἾ 88 ΤῸΓ ΟΥ̓ 6] [1685 οἵ ἴπΠ6 βατὴθ Εἰπὰ θοσαπ ὈΥ ἴποπι, ΠΥ ἅτ Ραΐ ἴο 

ἀοϑίῃ υυἱτπουῦ {γ18] ΟΥ θυ θη ἃ μϑατίηρ (8 4). 

1. τοῦ... -τελευτῶντος, αὐ ἐδ θη 97 ἐδι6 ϑοΉγ6 8:,͵0})}67". ἰδίᾳ, ἦγ 
ὦ ρ»γίναΐε σαραοϊέμψ, τοῦ Ὀοπρ' βοηῦ ὈΥ ὕπ6 βίαίθ. ῬΟΡΡο βαρσροβίβ 88 ὃ 

τϑῶβοη οὗ ΗΪβ. ὈῬϑίηρ αβϑϑοοϊαῦθα τ 0 [Π6 Θιλθαββυ, ὑμαῦ ὑΠ6 Αὐρῖνοβ ποῦ 
πανίηρ οηρσαροᾷ ἴῃ {Π6 νγᾶν ἢ ὑηΠ6 ῬοΥβίϑηβ, 8Δὴ ΑὙρῖνΘ ΔΗ ΒΒΔΟΥ, 

ὙγΠ00 τη]ρῦ [Ἀ]56 1] 58. ὕπαῦ ΠΘ ὑγ88 βοπῦ ὈΥ Ϊ8 βίδίο, σου ἤν σγθαῦ 

᾿ηῆἤπθηοο αὖ {πὸ Ῥουβίδη οουτγῦ. εἴ πως πείσειαν. ὥθο Ν. οῃ 1. δ8, 
81. Σιτάλκην---τὸν Τήρεω. ΟἿ. 11. 29. ὃ ὃ. μεταστάντα, λαυ- 
ἡπρ ἀοβογίοα (566. Ν. οἡ 1. 107. ὃ 7), [δῖκθ8 [π6 σϑηϊθνο δορουαϊπρ το ὃ. 

δ 107. 2. ἐπὶ τὴν Ποτίδαιαν, 1. 6. ἔῸΓ 1π6 το]ϊοῦ οἵὗἩ Ῥού4: δ. οὗ, 

4τ0}.67. καὶ ΤΟΒΡΟΠΩ͂Β ἴο τε ἴῃ πεῖσαί τε, δ πορευϑῆναι ἀΘΡΘΠαΒ ὁ. 

βουλόμενοι. ἧπερ ὥρμηντο, «οἠἱ{,6)" ἐλιογ 106 76 ἀοδέγοτι8 ἴο Ωο. ------- 
δι’ ἐκείνου, ὃ 18 αἱά. ἔμελλεν---ἀναπέμψειν, τοοιῖα βοη ἐλθηι τι, 

ἷ. 6. ἰηΐο ὌΡΡΟΙ Αβὶα, οὐ ὑπ6 Ῥαγβ τποῦο Το πιοΐθ ἔροσα Π6 βο-Ὀοδυῦ, 

ὡς. 8566 Ν, οη 1. 81. 8. 2. 
ὦ, παρατυχόντες---παρὰ τῷ Σιτάλκῃ, Παρροηίης ἰο 6 «οἱέῆ, δἱξαϊοο8. 

τὴν ἐκείνου πόλιν, Τὸν γεγενημένον ᾿Αϑηναῖον. ΟΥ̓, Π|. 99. ὃ ὅ. 

1. 6. Αἴμθηβ, οὗ ὑπο Π6 Πα Ῥθθη τηδθ ἃ οἰδίσθη, ἀπα ὙΥΒ 0} Ὑγἃ5 

{που ίουΘ [15 οἷτυ. ------ τὸ μέρος, α8 7} α8 ἐδομ 106} ᾿αὖϊο, ὈΘΊΟΠ »5. ἴῸ 

βλάψωσιν ὙΥ ΠΟΙ τοἴουβ ἴο {πο ῬΘΙΟΡοπποβίδπ ἈΠ βϑαἄουβ. βοτηο [ακὸ 
τὸ μέρος ὶΓῚ πόλιν, πα τοπᾶθι ἰύ, τολαύ τοα8 ὅγυ ὦ Ἡιθαϑι17),6 ἐνΐ8 οἱέψ. 
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Βαῦ 88 ἢ6 σγχὰβ 8ῃ δαορίθα οἰϊίΖθη, 5ιο} 4. φαδ] 1Ποϑίϊοη. σου] ἢδνθ 
θ66 ἱπΊΡΙΌΡΟΙ 8η4 οΟἤδηβίγο. 

8. ἔμελλον---περαιώσειν, 1067.6 ἐο 67 088 ΟὐΘΊ. ἄλλους ξυμπέμψας 

κι τ᾿ Δ. ΒΗΟΥΒ. ΠΟῪ ΠΟῪ ὙΓΘΓῸ δυγοβίθα. Αοοονραϊηρ ἰο ΠΑ] μηδη (15 

Θυθηῦ οοουγθα ἃ. ο. 480, ΟἿ ΟἸα55. Μι8. 1. Ρ. 189. 
ἴθυβ ἕο {Π9 Δμομΐϑη ΔΙῚ ΒΒ ΟΥ̓. 

4. ἀφικομένων ἴο ΑΤΠ6Π8. ἔτι πλείω, 8{{{} ὭλοΥ6 ἐΐαη θ4 7076. 

-- διαφυγών, 17) λ6 βἠοιιϊα ὁϑεαρ6. ὅδ Ν. οῃ 1. 71. 8ὶ 6. πρὸ τού- 
νῶν τις ὁφγογο ἐδιὲβ ἐΐηι6. τῶν ἐπὶ Θράκης (80. χωρίων) ἀθρ6Πη68 ὁπ. τὰ 
ὕι16 Β8116 8ἃ5 Ποτιδαίας. ἐφαίνετο πράξας. ὅ66 Ν. οη 1. 2. 81. 

ἔστιν ἅ, δοηιοίϊίπφ. ὅ89. Ν. οἡ 1. θ6ὅ. 8 8. αὐθημερὸν, οἿν ἐ}|6 Ὁ6 7 

ἄαψ, Ἰοβί, 85. ΒΙοοπηῆ, υϑιηβυῖθ, [Π6. ῬᾺΡ]1Ο ΘΟ Πἰβουδίϊοη, 85. 1π {118 

οα86. οὗ ὕπ0 ΜΠ Υ]οπΐδπ5 (1Π.. 86. ὃ 4), 5Βμῃουϊα 6 ἱπίθγοϑίθα ἴῃ ἐμοὶ 
νου. ἐς φάραγγας, ὕηίο ρὲΐβ, 1. 6. ἰπηῦο ΒΟΙη6 Ὀ]8θθ ΠΟΤ ὑΠ6Γ0 

ὙΘΓΘ Ρ᾽ΐ8, {Π6 Ῥ]ΌΓΑΙ ἔΌτὴ Ὀοὶηρ' π584 ἰο σῖνο ἱπαθῆηϊΐθηθθβ ἰο {ῃ6 

ΟΡ θββίοη ΤῊ 5 αἰβροβί οι οὐ {π6 Ῥοαΐθβ νγ88 θυ ΤΟΓ6 οοηἐαπιο]1- 
ΟἿ ὑΠ8η ἴο οαϑύ ὕποῖὰ οαὖ ἀηΡαΓ θα ̓ πίο {π6 Π6]65. δικαιοῦντες...... 
ὑπῆρξαν, {λύη δύῃ τέ }ιιδέ ἰο ἐηγῖϊοέ ἐλ ϑαπιθ ρειγυϊδἼνηιογπι (ὰροπ Ποιὰ), 
«οὐϊοῖ, ἐλ6 Πιαοοααηιογίαηβ ἠαᾶ γγ8ὲ θηιρίογοα. τοῖς αὐτοῖς (ἀδίϊνα οὗ 
ΤΏΘ8Π8) ἀμύνεσθαι -- τὴν ἴσην τιμωρίαν λαβεῖν. ὙΠ ὑπῆρξαν ΒΌΡ}}Υ 

ἀμυνόμενοι ἴο ὙΠΪΟῊ οἷσπερ ἰ8Β ἴο "6 ΤΘΙΟΡΓΟΩ͂, ἃ5 τοῖς αὐτοῖς 18 ἰΆΚΘη 
ἢ ἀμύνεσϑαι. τοὺς ἐμπόρους οὺὑς ἔλαβον---ἀποκτείναντες, ὃψ ριι- 
δΐηρ ἰο ἀθαΐἧ, ἐλ πιογο]ιαγι8 τολοηι ἐΐοῳ ἑοοί. ΤῊΐ5 ὈΘΙοηρΒ ἴο ὑπήῆρξαν 
48. ἀϑπούϊηρ [Π ὙΥΔΥ ΟἿ᾽ ΤΠΔΠΠΘΙ (868 Νβ. οῃ 1. 88. 81; Π. 84. ὃὶ 4) ἴῃ 
το. 116 ΤοΘ ας π]ομΐδη5 βϑὺ [Π 8. ΘΧΘΙΏΡ]6 οὗ ΟΥ̓ ΠΘΙΌΥ. ὅσους λά- 
βοιεν, τοἠοηιϑοθ067" ἐΐοῳ ηυΐρἠξ ἰαῖό (Θ66 Ν. οἡ 1. δ0. ὃ 1). ΤΙ ορίαἰϊνο 
ἀθμούοβ ἱπαθῆηϊίο Πρθααθ ΠΟΥ (566. Ν. οπ 1. 49. ὃ 8), ἀπ Πδποθ {Π6 γϑὺ 

οὗ {Π6 ῬυΪποῖρ 8] οἸδιβθ 15 ἴπ ἐπ ἱπηρογέθοῦ (διέφϑειρον). Κ'. ὃ 888. 4. 
καὶ τοὺς----καὶ τοὺς ΔΓ6 ἴῃ ΔρΡροΒβί ίοπ. τ ἢ ὅσους. μηδὲ μεϑ᾽ ἑτέρων 
(τορθαῦ ξυμπολεμοῦντας), αἰϊοα, εοὐέϊ, πιϑλέλον, 1. 6. τϑιμαϊηΐπρ πθαίτΆ]. 

ἐκείνους τθ- 

ΟΥΑΙ ΤΙ ΧΎΤΤΙ: 

ὙΠῸ Αμγδοίοίβ πῃ ἀοτίακο 8 ΘΧΡ αἴ η ασδίηβίὶ ΑΥΡῸΒ ἴπ Ατηρ Β]Π]ΟΟ ἶα (8 1); ἐπ ῖτ ΒοΘΟΠ ἐν 

ἴο {Π6 ΑΥΡῚΊ γ 68 ἈΤΌΒΘ ὕγοτη ἐπι18 : ΤΠ ΔΠΥ͂ ΚΘ ΠΘΤΑΕΪΟΠΒ Δ’ ΘΥ {6 ΘΟΙ ΠΥΤΥ νγα8 Βο {168 ὈΥ Ατηρΐ- 

ἸοΟΏ 8, {Π| 6 Υ οΆ]]6ἃ ἴῃ 45 Ἰοϊηΐ οοἹοπίβίβ ἔμ Αὐηγδοϊοίβ, ἔγομη τν ποτὰ ἐπ ν Ἰθαυπι θᾶ {π6 Θ τοῖς 

Ἰδηρτιδοο, ἈΠ ἃ ὈΥ ὙΠΟ {ΠΟΥ ὍΘΙ ΔΙ ΈΘΤΥ ΔΓΩΒ ἀτί νη οαΐ (88. 2-6); {Π6ν {ποῖ ἴῃ ΟΠ Πο- 

ἰΐοπ τἱτἢ ἐπ Α ΘΑΓΠΘΠἾ8Π8, ὩΠΑ͂ΘΤ γΏοβο Ῥτοίθοϊοη ἔμ Ὺ μδᾶ ραΐ ἐπουηβθῖν δ, ο8}1 ἱπ ἴο 

ποἷγ δἱα {Π|6 ΑΥΠΘπἴϑπβ, ὙΠῸ Δ κ6 ΑΥΡΌΒ, 5Π ἃ τηδξο 5αν88 οὔ ἴῃ Ατηγδοῖοίβ (88 Τὶ, 8); (ῃ9 

ΘΏΣΩἑΥ ἴΠ 6 πο οοποοί γα ν᾽ 88 1Π:6 οδιι56 οὗ {Π6 Ῥγθβϑθηΐ Ἔχ ρϑαϊ οι οἵ ἐμ 6 Ατηργδοϊοίβ (8 9). 

1. τοῦ ϑέρους τελευτῶντος. ὅθ0 Ν. οη 11. 67. 81. ᾿Αμπρακιῶται. 
ΤῊΘ ΘΟΌΒΟΓΥ οὗ {80 Αὐηργδοϊοίβ Δ. που οὗἩ [89 ΑἸηρυβδοίουβ βἰπαϑ 
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528 ΝΟΤΕΒ. [Βοοκ Π. 

8Π8 που - τοὺ οὐ Ατηρ ἘΠ] 8. 78. οδρ αὶ οὐ [6 βϑῦηθ Πϑῖηθ Ὑ788 
βἰτπδίοα ὁπ ὑπ6 τἶνοι Ατδοίμιβ, ἃ ἴδνν βίδαϊα ἔτοτα 15. τους. 

πολλοὺς ἀναστήσαντες --Ξ εολέ, ηιατψ τολοην ἐΐομ Παᾶ γαϊδοᾶ. ἔΛργος 

γὰ8 βἰὑπαΐθα οὐ {Π6 ϑαβύθυη χίλι οὐ ὑπ Ατηγϑοίδη ρα], αὖ ῃ6 
τηοαῖῃ οἵ {π6 Ἰπϑοῆπ8, 50 ΟΔ]]Θα ἔροτὴ ἃ Γἶνοῦ ἴῃ ΑὙΡΟ] 58. ΟὟΪ]. Τιϑακο 
(Νουα. ασθθοο, ΤΥ. Ρ. 298) 14 η 1 ῆθ5 1Ὁ τι ὅπ6 ταΐη5 οὗ δῃ δποϊθηῦ 

οἷζγ αὖ Νϑοκμουῖ, οα {π6 Αὐἰδαϊκα. τὸ ᾿Αμφιλοχικὸν 18 δα!6α ἰο 
αἰβο πρ 8ῃ. {18 ῬΊδοθ ἔτοτα ἐπδὺ οἵ [Π βϑῖηθ πϑτηΘ 'ἴπ ΑΤΡΡῸΪ5. ΑἸΡΒΕΪ 

Ἰοομΐα ΙΔ δ᾽οηρ [Π8 ϑαβύθυῃ ΒΏΟΓΘ οὐ ἴῃ Ατηργδοῖδη ρα], 
8. μετὰ τὰ Τρωικά, αὔίέον" ἐλ Τγο}αη, τα}. ἀναχωρήσας. . - «κατα- 

στάσει, ᾿αυΐηρ γοδιγγ6α, οηι6 απ δοίη αἰδδαξε θα, τοὐέλ, ἐΐι6 δον ἰέϊοη, 
47) ἐλήηϑ ἵν Αἄγοβ. ὙΤῊΘ 560}0]. οἵνοβ δ5 Π6 σθᾶβοῃ οὗ μἷ8. αἰββαιϊβἔβο- 
ἰΐοῃ, ὑπϑὺ Π6 ΤΟπ πᾶ 5 τποῦῃου ἘΤΊΡΏΥ]Ο β᾽αῖη ὈΥ ἢ15 ὈΓΟΥΠ ΘΙ ΑἸοΙηξΘΟΗ. 

ΤῊΘ δοοοπηΐβ οὗ {Π6 ἀοϊπρβ οὗ Ατηρ] οο5, δέου 5 τϑῦαυ ἢ ΤτΌτη {Π6 

'ΓΟΪδη Ὑγῶγ, 816. ααἰξθ ΘΟΠΗΙΟὔ Πρ, ἢ Ὑγ ΐο ἢ 566 Κι ὈΙοῦ. αν. ἀπ 
Πουη. ΜυύΠΟΙ. 1. Ρ. 149. ἘῸΓ {ῃ6 οοπδίγαούϊοι. οὗ ἀρεσκόμενος---κατα- 
στάσει, οἵ. ΜΈ. ὃ 411. δ. Οὐ. 2. 

ὄὅ. πολλαῖς γενεαῖς ὕστερον, Ἡυαγ φοτιθγ οὐλογ8 αἴθ}. ὃ. ὃ 304. ------ 

ὁμόρους... «᾿Αμφιλοχικῇ, δογαογῖη (ΘΓ ΠΥ, δοίη Φογ 67.678) τίροην 
«ἀφιρλιϊοολία. ξυνοίκους 18. [Π0 Βροοπα δοοπδαίϊνγο δέου ἐπηγάγοντο, 

οαἰοα ὧν α8 )οἴγυΐ οοἰογυϊδί8. ὃ. ὃ 185. ἑλληνίσϑησαν τὴν νῦν γλῶσ- 
σαν; 1067}.6 ἐαικισνξ ἐ}6 τἰ86 γ᾽ ἐΐ6 (ὐγοοῖ; ἰαπιφιίαφθ τοιοῦ, ἐπθν ποῖ ϑρθαΐ ; 

ΠῚ ΓΘΓ ΠΥ, 106}.6 πιά ἐΐθ Ογοοΐ8 ἐΐομ τοῖν αὐ ὸ ἔπ γοϑρθοί ο Ἰαηφιαφα. 

ΤῊΘ ΟΥ̓ΡΊΠΔ] οΟ]ΟΙἰδίϑ ἔΡοτὰ ΑΥΡῸΒ Ὑγ6176 80 ἴδυγ ἴῃ ΠΌΤΊΡΟΥ, ὑμαὺ {Ποὶν 

Ἰδηρτιαρο ἴῃ ῬΥΓΟΟΘΒΒ Οὗ {τη Ὀθοδπηθ Ἰοβύ, δηα {0 ΠΟῪ θαυ ῃϑα ἰὐ 

αρϑῖη ἴτοιη Π6 ΑἸγδοῖδηβ. ῬΘΥΠΔΡ5. {πὸ οοηῃϊθοίασο οὗ Αὐπο]ᾶ 18 

οογτθοῦ, {Παὺ π6 Ἠθ]]οπῖδη Ἰδηρτιᾶσο ὕοοκΚ {Π6 Ῥ]δσθ οἵ {πθ δηριαρθ 

ΒΡΟΚΘῚ ὈΥ {Π|6 ΟΠϊθίβ ἴῃ {πὸ ΤΡο͵δη οχρϑαϊζοη ἃπα {πρὶν [ὉΠ] ον, 

ὙΠΟ 85 Ὀθὶπρ ῬοΙαβοῖδη ῬΟΓΘ ἃ στθδίοι ΓΘΒΘΙ ΙΔ πο6 ἴο {π6 Τιαῦϊη. Τὴ 

Τοβρθοῦ ἴο ὑπ οοηβίμ ποίη, γλῶσσαν ΤῊΔΥ Ὀ6 τορι ρα 45 {Π6 ϑοοιιβα- 

{ἶἰν ΒΥ ΠΘΟἀΟΟΠΪοΔ], ΟἹ 858 {Π|6 Θαυϊγα!θηῦ δοουβαύνθ ἀοβηΪ Πρ; τποῦὸ {Ὁ]]}Ὺ 

[86 ποίϊοῃ οομίαϊ πο ἴῃ {Π6 νοῦ. ΟἿ, 615 Ἰζἅμη, ξξ δ48. ο; δ79. 1. 
βάρβαροι ἴῃ τοδρθοῦ ἴο {Π16ῖν Ἰδηρταρθ. 

6. ᾿Αργείους, ἰ. 6. {πΠ6 ΑἸΠΡΕ]ΟΟΙ ΐδηθ. γοὸ δα ἰηνιἑοα {πθῖὰ ἰὸ 
ΤΟΒΙ46 ἴῃ ΑὙροβ. χρόνῳ, ““}ῬΟ» 6881 ἐθ)η1} 0718.) Ῥοτί. 

Ἴ. διδόασαν ἑαυτούς, φαῦθ ἐλιοηιδϑεοῖυε8 τι --- ριιέ ἐπιοηιϑοῖυοϑ εἰγ16}" ἐΐ6 
»φγοϊεοίϊοη. καὶ προσπαρακαλέσαντες κ. τ. ΧΑ. ὍὙΠ6 οοτηηθη τϑϑα- 
ἴηρ' 'ἴβ προσεκαλέσαντο, Ὀπὺ {πὸ ΜΆ. Δυΐπου ον ναϑῦν ρυθομηϊπαίθβ ἴῃ 

ἴΆνου οὐ {π6 Ῥδυιϊοὶ ρ᾽8] τυ. ΟΥ105 τ ποὺ Ἀρτϑϑα, ΠΟΎΘ ΘΙ, 88. ἴο 

π0 οοηβίνποίίοη. ῬΟΡΡΟ δη4 (ΟΘ])]6.}5. τιϑύῃοᾶ οὗ ρΡαποίαπείίοι. αηᾶ 

ΘΟΠβυμ οὔ. 566 Π15 Οἡ {Π6 ὙγΠ0]6 ἴο 6 ῬΓΘίθγὉ]6 ἴο ΔΠΥ οἴμοΡ. ΤΉΘΥ 

ῬΙδοθ ἃ οοπηηδ ᾿πβίρδα οἵ ἃ ρουϊοα δου τριάκοντα, δηἃ ΤΊ ΚΘ αἱροῦσι 



Οπλρ, 1ΧΧ.] ΝΟΤΈΕΒ. 597 

[86 σοὺ ἰο ὑπο προσπαρακαλέσαντες ὈΘΙΟησΒ, Π 6 ἱπίουτηθαϊαίθ 
ὙΟΙΒ οὗ αὐτοῖς... «ἔπεμψαν -- πεμψάντων τε τούτων αὐτοῖς Φορμίωνα. 

-- ᾧκησαν. ὅ66. Ν. οπ 1. 8. ὃ 1. ---- ᾽᾿Αμφίλοχοι ἼΟ Π8α Ὀθθῃ 
αὐἴνθη οαὖ ὈΥ {π6 Αἰπογϑοϊοίβ. ᾿Ακαρνᾶνες ΠΟΒΘ ῬΓοίθοίΐοη Πϑᾶ 
Ῥθθη ἱπνοκθα Ὁ. {Π6 Ατηρ] ο 88. 

8. ἡ ξυμμαχία. ΟΥ̓ 11. 9. ὃ 4. 
9. ἐς τοὺς -Ξ κατὰ τῶν. ὅ0}0]. ἐν τῷ πολέμῳ, 1. 6. [π6 ῬΩΙΟΡοΙ- 

ΠΘΒΙ8Π8. Χαόνων. ΤΠὴΘ ΟἸβοπίδηβ θογαογθα οα {Π6 Τβργούδηβ 

ἴο ἐπ6 πουίῃ-νγοϑῦ, θΟῃ οουπ γὶθ8 ᾿γὶπρ ΟΠ. {Π6 5βθϑ-οοδϑῦ. χώρας 

ἀθρϑῃαβ οἢ ἐκράτουν. προσβαλόντες, ὃψ 5:07. 

ΟΗΑΡΤΕΒ {Χ1Χ. 

Ἀπ Αἰμοπίδη ἢδοῦ ὩΠΑ͂ΘΥ ῬΠΟΥΤΩΐΪΟ 58118 ἃτο Πα ῬΟΙΟΡΟΠΠΘΒΊΒ, 8πα [868 1(5 Βίδ(ἴοη αὖ Νδι- 

Ρβοΐαβ ἴπ ΟΥ̓͂ΘΓ ἴο στιατᾷ [Π6 δηίταποο οὗ ἴπΠ6 Οτίβεθδη μα]; δποίμου θοῦ 15 βοπῦ ἴο Τὰν οἷα ἀπά 

Οϑτῖβ, ἔπ ἔΌγο68 οὗ νυ ΒΊ ἢ αἰβοιη θδτκίηρ ἅτ ἀοίθαίθα δηᾷ {Π6ῚΓ ΘΟ 8 Πᾶ6Γ 5]αίη (88 1, 32). 

1. Φορμίωνα. Οἵ 11. ὅ8. ὃ 2. ὙΠΘη {115 ΘΟΠΊΤΊ8 661 Ἰοἵ ΟΠ δ]οἰαϊα 
ὯΘ6 ῬΓΟΌΔΌΙΥ τοί πϑα αἰγθοῦ ἰο ΑὐΠ6Π18. μήτ᾽ ἐκπλεῖν---μηδένα μήτ᾽ 

ἐσπλεῖν, ἐπαΐ το ογ6 ηυϊρἠΐ 8αϊΐ ἦτ οὐ οὐὐέ. ὙΠ656 ᾿πῆηϊεϊνοβ ἀθποίθ [Π6 
ΟὈ͵θοῦ ΟΥΓ ΡαΓΡΟΒΟ οἵ φυλακὴν εἶχε. ὅπως ...-.- ἀργυρολογῶσι, ἴῃ 
Ο7 67" ἐο ἰαψ ἐλ86 »ίαε68 εγ6167" οογυέγδιέϊοη. ἘῸΥ ὑπ6 58η16 οοηβίσιο- 

[0η οὗ {Π185 σοὺ ὙΠ {π0 δοουβαίϊνο οἵ ὕμ6 δίηρ, οὗ 1Π|. 19, 8 2: 

ΥΠ. 8. ὃ 1. 

ΟΗΑΡΤῈΒ τ χΧΧ. 

ΤῊ Ροϊίἀερδηβ, ἐπαΐπρ ἐμὲ [μον ἀοτὶ νᾶ πὸ θοποδέ ἔγουη [Π|6 στ (1015 οὗὨ [ῃΠ6 ῬΘΙΟΡΟΙΠΘ' 

818 ἰπΐο Αἰἰίοα, απ Ὀοΐπρ' ΒΟΓΟΙΥ ῬΓΘΞΕΘα τυ Ἱ ἢ ΤΆΤΠΪΠ6, ΤΑ ΚΘ ῬΓΟΡΟΒ418 οὗἉ ΒΌΓΓΘΠΩ͂ΘΥ ἴο {Πὺ 

ΑὐΒοπΐβη ΚΘΠΘΙΆΙΒ (8 1); Ὑ ΠΙΟῊ Ῥοΐηρ δοοορίοθα, [ΠΟΥ 816 βυσθα ἰο ἀορατὺ στ {Ποὶγ 

1ΆΤΟἶ 68 ἰοὸ ΟΠ δι οἰαϊα δηα οἴου Ῥ]δοῸ8. τυ πο ἢ {ΠΟῪ Τ]ΔΥ οπόοοβο (88 2, 8): [Π6 ΑἸΠΘΠἾ 88 

ὈΙαταθ ἐμοὶ ΠΘΠΘΙΆΪΒ ΤῸ οοποϊααϊησ (Πΐ5 ἰγοδίγν, δπᾷ βοπᾷ οαὐ οο]οη βίβ οὐὗὁἨ [θῖν οὐγ ἴο 

Ῥθορὶθ Ῥοξᾶερβ (8 4); [8 οπᾶ ἴῃ δυϑηΐβ οὔ ἔῃ 6 βθοοῃᾷ γϑᾶδγ (ξ ὅ). 

1. πολιορκούμενοι ἀντέχειν, ἰο Ποϊά οιέ δεΐπῳ ϑοδίοσοά --: ἐο βιιϑέαϊηι 

ἐλ6 8ἴορθ. οὐδὲν... «᾿Αϑηναίους, αἀἰᾷ ποΐ ἐΐδ ποῦ δατι86 (ὃ. ὃ 207. 
2) {λ6ὸ Αἰλοπίαηβ ἰο γαΐδα {}6 8ῖ666. βρώσεως πέρι ἀναγκαίας, ἴῃ 

φοϑροοί ἰο οὐζαϊγῖπ ἐλοὶγ τιδοοϑϑανν 7οο ; ῬΘΡΠΔΡΒ, ὑπ γοϑρεοέ ἰο ἐλ 

ἐλίησϑ τοὐοῖ, ἐδιόν τ0676. 707 666, ἐο φαΐ, ἀλλήλων ἐγέγευντο. 85, ὃ 192, 



δ8ϑ ΝΟΤΈΞ. ᾿ς [Βοοκ ἹΠ, 

1: οὕτω δή, 80 ἐἤόη, ἷ. 6. ἴῃ [Πθ86. οἰ γα Ἰβύϑ 68. ------- περὶ ξυμ- 
βάσεως, οοἸοογγυης ὦ ἐγοαΐῃ. ἐπί, αἀσαϊγϑέ, ἴῃ ἃ. ἸοΒΈ 116. 56η86. 

ὥ. οἱ δέ, ἴ. 6. 1π6ὸ ΑΥ̓ΠΘμΐϑη ΘΌΠΘΓΔΙ8. προσεδέξαντο, 50. τοὺς 
λόγους ἔγνοια [Π6 Ῥυθοθαϊηρ Βθούϊοη. χειμερινῷ, τοϊγίγῳ, δίοαΐ. - 

ἀναλωκυίας... . «πόλεως, απο ϑοοατιδ6 (500. Ν. οἡ 1. 9. ὃ 4) ἐδ οἱέῳ 
(Ατμθη85) λα αἰγοαάψ δαροηαφά. τε ΓΘΒΡΟΠΩΒ ἴο μὲν Αἴο: ὁρῶντες, 
ὕννο ΓΘΆΒΟῚΒ ὈΘΙΠρ ΟἾΨΘΙ ὙΥΠῪ θυΊῚΒ5 Ὑγ6 16 ρΥϑηϊοα το {η6 Ῥοιίἀφδῃβ. 

δισχίλια τάλαντα. ἸβοοΓα΄θ8 ΓΘΟΚΟΠΒ ὕΠ6 ΘΧρθηβ αὖ 2400 [8] θηΐε, 
ἃ Ρανῦ οὗ νυβίοῃ ῬουΊο] 65 ἴοοΚ ἔγομι ὑπ6 ῬΡΆ]1Ο ὑγθᾶβασο. Βόροῖῃ (Ραῦ, 

Ἑροη. ΑἴΠθη5, Ρ. 290) ῬγΌποῦηοθ8. {Π6 Τγϑααΐηρ χίλια Τουπα ἴῃ ὕσο 
ΜΒ. ἴο 6 [Ἀ]86. ἐς τὴν πολιορκίαν. ἴῃ τη ῃν ΘαἸτἸοη5 {Π6 ἀΡ ϊο]6 

18. Ομ 64. 

8. τοὺς ἐπικούρους, 1. 6. {π6 ΟΟΥ ΒΔ Δα ΧΙ] Ἰανῖοβ, ΟἿ, 1. 00. ------ 
ξὺν ἑνὶ ἱματίῳ. “51 5006 ἴῃ ρῥϑοί.8.) Ῥόρρο. Ἀἀὰβ [πη ὑσοιηθη ΔΙ 88 

ὙΟΓΘ ὕνγο ρα ηθηΐβ (οἵ, Ἡογοαοῦ. 11. 56), ὑΠ6Υ σγθῦο Ῥϑυ τ 64 ἰο [ΔΚ 

ὕνγσο οἡ {158 οοοδβίοῃ, 8η4 γϑῦ 10 νγ8ὰβ θαὖ Οὴ6 8αϊύ,. καὶ---ἔχοντας --Ξ- 
απα τοὐέμ, τῃ8 οοηδίσποίϊοη. Ὀθίηρ γαῦϊθα ἴρΡοτὰ ξὺν τ] ἢ Τηθ ἀδίϊνο. 

ἐφόδιον, 7017 ἐλι6 2οι"γθν- δα Ῥ6Ή8ε8, ἴδ ἴῃ ΔΡΡοβί 0 τυ 10}} ἀργύριον 
ἴο ἀδποίθ 1185 ῬΡΌΓΡΟΒΘ. 

4. ἕκαστος ἣἧ ἐδύνατο, δαοἤ, τ07].6} 6061) 6 1τ0α8 αὖῖ6 (ἴο 50), 1. 6. Θ8Δ0ἢ 

γγϑηὐ ἰο τ μαίθυϑι ΡΙδοθ οἤ8Π06 ΟΥ̓ ἱπο!]πδίϊοη 164 Ὠΐπη. ἄνευ. ὅ60 

ἿΝΝΟ ΘΟ ἢ. 199, 808. ἣ ἐβούλοντο, ἐπι το᾿αΐθυθ} ταν ἐΐομ ρ[θαδοά. 
καὶ ὕστερον κι τ. Δ. Ῥϊοᾶ. Βᾶγ8 ὑπαῦ {Π6 ΑΥΠΘΗΐδηΒ βοηῦ ουΐ 1000 

οὗ {ποῖν' οἰ τ Ζ0 5 85 οο]οηἰβίβ, δυηοηρ; Ὑγ ΠΟτη [6 ΘΟΌΒΟΡΥ τγ88 αἰ 466, 

ΟΗΑΡΤΈΕΒΒ 1ΧΧῚ.--ΟἹΠ]. 

ΤΊΘ56 ομαρίθιβ ΟΠ ΪΒ6 ἴπ6 θυθηΐβ ὙγΒ]0 ἢ ἰο0Κ ΡΪδοθ ἴῃ {86 ἐπϊν ἃ γὙ6Ὰν 

οἵ {π6 τγχὰσ. ΤΠ6 ρου δίϊοηΒ οὗ {πὸ ΒΤ ΤΟΙ 816 ΒδΡτ θα ἴῃ οΠδρΒ. 11--92, 

πα ΒΙοἢ ῬΟΡΡΟ βυθαϊν! 68 ̓πίο ἴοτιν" αἰ νἰϑίοηβ, ἴῃ {πο Ηνβῦ οἵ τυ Βῖο ἢ, Θομαρυ βοᾷ 

ἴῃ ὁθαρβ. 711-18, πορούαἰοηβ το θηΐθυθα ἀροπ Ὀούνγθοπ ΤΟ] ἀατηὰβ ἀπ 
{πὸ ῬΙαϊαδηβ (ομαρ8. 11--14), Ὑν μ19 ἢ θοἰηρ᾽ ἤρα 1688 [116 Οἱ 18 θοβὶθρϑα (Ομ 08, 
η5-8, Ὑπὸ βθοομᾷ ἀν βίο 18 δου ρυ βοᾷ ἴῃ ομᾶρ. 79; {π6 ὑπ ἃ ἴῃ ΟΠΆΡΒ, 
80-82; (δ Τουσῦ ἰπ οἰ 58. 88--99. ΤΟ ἰβίουυ οὗ {π6 θυθηΐβ οὗ {π0 τυϊηίθν 
18 οοπίαϊηδᾷ ἴπ οἰαρβ. 98--108, {π᾿ ταΐπου αἰγ βίοηβ οὐἨ τ Βῖο ἢ ἅτ (1), οΒ 808. 

93, 94; (2), 96-101 ; (3), 102, 108. ΤᾺΪΒ Ῥουίΐοη οὗ {μ6 ἰδίου 18. ἈΪΡΉΪΥ 

Ἰπὐονδδίϊηρ, Θβρθοῖ]]Υ [86 ὈΡΠΠΙδαὐ Δο θυ θμα θα οὔ ῬΙονταΐο (ὁ μα 08, 88--92), 

ὙΓΕΪΟΝ τὸ παυταίθα ἴῃ ἃ β᾽ ΠΡΌ ΪΔΙ]Υ οἾθδι πα ρταρΐο βίν]9. 



σπλρ. 1ΧΧ1] ΝΟΤΕΒ. 529 

ΟΡ ΤΠΧΕΝ ΤῈ 

ΤῊ6 ῬοΙΟΡΟΠ  ϑίϑη8 ΠΟΥ ΑΤΟ ἀδγητι5 τιϑῖτο 8Π Θχρϑαϊ οι δραϊηβὲ ῬΊδίθοα δπἃ τανϑρθ 18 

ἐθυτ ΟΥῪ (δ 1): ΠΡΟῚ (Πΐ8 ἐΠ 6 ῬΙαἰξθα 8 Βθη ἃ δΠῚ ῬΑ ΞΕΘΟΓΒ ἴο ΤΠ Θτη, υγΠ0 5οῦ ζουτα {Π|6 ἰη]115- 

ἄοΘ οἵ [818 σὺ Προη Ρ]ἴξθα, βίποθ [Ὁ {πιο βουνίοθβ ἴθ {π6 Ῥϑυβίδπ τγϑγ, Ρϑιββηΐα5 δη 

πι6 οοηΐραθγαξθα αὐτο 8. ̓δα βοΙθΠΠ]Υ σιιαταπίθθα ἰο ἔποπα ἐμοῖγ ἱπάθροπᾶθποθ (8. 2): [818 

ΡΙθᾶσθ Π6 ῬεΙοροπηθβίδηβ δὲ {π6 ᾿πβε σαίοη οἵ ἐπ 6 ΤΉ ΘΌΔΠ5 8ΓΘ ΠΟῪ νἱοϊδίϊηρ (8 8); ΠΌΤ 

ὙΒΙΘΒ. ἸΠ] αδι166 {Π6Υ ἅτ δα]ατοα ὈΥ ἐΠ8 σοᾶβ ἴο ὀθᾶβθ, 8η4 πϑίΠ6γ ἴο ἱπῆαγθ [Π6 ἰθυτ  (ΟΥ 

οὗ {π6 ῬΙδἔδβϑῃϑ ΠΟΥ ἰο ἱπύγίησ ἀροπ ἐποὶγ ΠΡ οτίϊ68 (8 4). 

1. καϑίσας τὸν στρατόν, λαυΐηρ οατιϑοα, ἢΐ8 αγηιῃ ἰο ὁπσαηιρ. ἘΤΟΠΙ 

{818 βΘΠΘΓΆΙ Θποϑιηριηθηῦ (θὑδοῃιη θη 8 ΘΟυ] 58} ΓΌγ ἴο ταναρθ {Π6 

ΒΌΓΓΟΠΠ ΠἸΠρ' ΘΟῸΠΥΓΥ. ἔμελλε. Ηθ Πα πού γοῦ [Ἀ]}]Υ οοτηϊηθπορα 

τανδρίηρ, θη {110 Ρ]α ες η8 ὑγ6 76 βθηῦ ἴο ΠΪπῚ. 

2. ὑμῶν, 1. 6. οὗἩ γοῦγ ΠΟΠΟΙ 8η4 αἰ ηϊίγ. ὧν ἐστέ, 7 οηυ τοἤοηυ 
ψοῖι 7.6 8ργη. 0. στρατεύοντες, ὅτι πιαϊῖη απ δα ροαϊέϊογι, ΘΧρ]αἴπ5 
οὐ δίκαια. ὅ66 Ν, οη 1. 87. ὃ δ. ξυνάρασϑαι τὸν κίνδυνον, ἴο 8ἤ 78 
ὅπ ἐλ ἀαησεν. ὙΠ σϑηϊεῖνθ 18 {Π6 ΤΠΟ 6 ΘΟΠΏΠΟΩ οΟΠβέσ ποίϊοπ ΙΕ 
{815 νι. παρ᾽ ἡμῖν, 1. 6. ἷπ ΟἿΓ ΦΟΙΤΙΤΟΡΥ. “ύσας ἐν τῇ 
Πλαταιῶν κ. τι Δ. ΑΥἸΒυΙ46551Π 8 Π ΔΒΒΘΙΏΡΙΥ οὗ 2411 {π6 Οσθθκβ ῥτγο- 
οαγοα {Π6 δπϑοίτηθηῦ οὔ 8. ἄθογθβ, ὑῃδὺ {1118 [δβέϊνι οὐ ΠΡΘΡΟΥ 5που] 
ὈΘ. ΔΗΠΠ8Π]Υ ΘΟ] ΘΓ αἰθᾶ, αὖ Ῥ]αΐεθα, ὈΥ ἀρ] θραύθθ ἔροιη {π6 ᾿ΠΟΪ]6 οὗ 
ατθθοθ. ΤΠ ἴον νγ85 8150 ἀθοϊδιβᾶ ἰην]018}]6 8Π4 βϑοιϑᾶ, 88 Ἰοπρ' 85 
15 ἹΠΠΔὈ δ ηῖ5. οἴδυθα {Π6860 βϑουϊῆσθϑ οὐ Ὀ6Π816 οἵ ατθθοο. ΟἿ 
ΒΩ Π}5. Ποῦ. Απίΐᾳ. Ρ. 816. ΤὴΘ ῬΙ]δίθδηβ γϑίον. ἰοὸ Ῥαιβαηΐαθ ΒΥ 
Π81η6, ΘἰΓΠ 61 Ὀθοδι88 ἢΘ γγαϑ {Π6 θαι οὔ {Π6 οοπίδαθγαίθα αθοῖκβ, οὐ 
ἴο Δ ἔογοθ ἕο {Π6 Δυριιτηθηῦ ὈΥ δὐὐυ θα προ {π6 ΤΠΐηρ ΒρΡΟΚθη οὗ ἰὸ ἃ 
Τιδοραφυποπίδη. ἀπεδίδου 18. ΤΟΠαΘΓΘα ὈΥ Βοπηθ, σψαὺθ δαοῖ;, τοίου- 
τῖηρ' ὕο 1[5 ἐθιΠροΟΥΓῪ οοοπραίϊοη ὈΥ {Ππ6 Ῥογβϑίδηβ. Βαΐ {π6 τηδίη ἰᾶθα 
οὗ {πΠ6 σγϑηῦ 18 ϑυϊἀθηθ]Υ Ἰοασοα ἴῃ αὐτονόμους, πη ΠΘΠΟΘΙ ρΓΘΙΟΣ [Π6 
Β6Π56, “7 αἸυύη(γ, 60, 7ΟΥὙἿηὉ α8 ὦ γζαῦοῦ. ΤΠ οἴδυβθ ἔχοντας αὐτονόμους 
οἰκεῖν 18 ΘρΡΟΧθρθίϊοδὶ, ἀβθπούϊηρ' {Π6 τϑϑα]ϊῦ ον οἤδβοῦ οὗ {Π|6 νοῦ ἀπεδίδου. 
Οἰοητίμηθβ ὥστε 15 Δἀα64 ἴο τηβΚθ {Π6 βίαϊθιηθῃῦ τποτο ἀθῆπῖίθ. ΟΥ̓, 
Κ. ὃ 806. Β. 7. ὅ66 Ν. οῃ 1. 84. ὃ 8. 

ῬΙΥ ἐκέλευσε οἸ]ϊοϊἐοα ἔλομλ ἀπεδίδου. 

τϑᾶποθ {Π|6π| ἴο βου πα 6. 

8. ἐπὶ δουλείᾳ τῇ ἑμετέρᾳ αἰνΘΟΙΥ ΟΟΠΕΓΑΓΥ ἴο {Π6 σταηῦ οἵ Ῥϑυ- 
Β8188. 866 Ν. οῃ ἐπὶ δουλείᾳ, ὃ 2. 

4, μάρτυρας... . «ποιούμενοι, σαἰίηρ ἐδι6 σο(β ἐο τοὐέγι688 τοῆο 10676 ἦγ- 
τοἶθα, αϑ τοϊξγι68868 97 ἐδι6 οαὐ᾿8 ἐλθη πιαφ. ὙΥ1ῸᾺ {1:18 ΤΩΔῪ 4150 6 δοπη- 

Ῥίηθᾷ ὑπ 1Ιᾶθα τοίθυυ θα ἴο 'ἰπ Ν. οπ 1, 71. ὃ ὅ, Τῆθθ9 ροᾶβ σου] ἢ9 

στρατεῦσαί τε μηδένα. ϑ8}- 

ἐπὶ δουλείᾳ, 1. 6. ἴῃ οΥοΓ ἴο 
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ῬΑΥ ΙΟΌ]ΑΥν οβθηδοᾶ αὐ ἃ νἱο]αίΐομ οὔ [Π6 οδίμβ ὑυ 10} {ΠΘΥ δα ὍΘ Πα 
6416 ΠΡΟ ἴο υυϊΐπθθβ. ΤΠ6 ὑπύθ]αΓῪ θ᾽ {168 4180 οἵ Τιδοθάξιμομ δπᾶ 
ῬΙαίεα νου θ6 οἴεπαρα, [Π6 [ΓΘ αὖ {Π6 ἰη]αβύϊοθ οἵ {μϑὶν ὑγοῦ- 

ΒΠΙΡΡΘΙΒ ἴῃ τηβκίηρ ὙὙ81 ΠΡΟΏ ἃ ΘΟΌΠΟΡΥ ὙΠΟ ἰΠΘΥ͂ Ὑγ6 16 5 ΤΟΓΏ ἴο 

ἀοίδπᾷ : {16 Ἰαὐίθι" ἴῃ βθοῖπρ' 6 ΘουηύγΥ, ὙγΠΘΓ 6 ὑπ 6 11 ὙΤΟΥΒΠΪΡ Ὑ788 68- 

{Δ 0] 1586, ογοτταπ δη4 ἀθγαϑύδιθα ὈΥ 8 ΔΓΙΩΥ ΟὗὨ ΘηΘΙΉΪθ8. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΤΧΧ1]. 

Ατο  ἀδ 8. ἴῃ ΤΟΡῚῪ βατη 5 {π6 ἐστι} οὗὨἨ τμαῦ ἐπ Ῥ]βίξδηβ δᾶ βαϊᾷ, θυ Ἀυ Υβ ἔπαΐ 10 τγ88 

ἴο τοβοθ ὕποιῃ δπα οἴμουβ ἔγοιῃ Ὀοπᾶβσο ἴο [Π6 ΑΥΠοπΐβη8, ἔμπα ΒῈι0 1. 8π ΘΧΡΘαΙ ΠΟΙ 88 [π8 

Ῥτγδβθηῦ νγ88 Ποία ΚΟπ, 5ηἃ δα μογίβ {Πθτη ἰο τοιπδίη ἴγθϑ 8Π4 δβϑὶβί ἱπ ᾿ἰθοσαίϊ πο οἴ ΠοΥ5 

{τόσα βου γ 46, ΟΥ̓ 1ἢ ππινν πο ἴο ἄο {Π18, ἴο ῬΌΤΒΙ 8 βίσοῦ που} γ (δ 1); [6 ῬΊαἴςϑη8 

ΤΟΡῚΣ {πδὺ ἘΠ6Υ ο8η ὁ ποίμϊπο νυ ποπῦ 1η 6. σΟΠΟΙ στ 6. οὗἩ {πΠ6 ΑἰΠΘηΐδη8, ΒΠα ΘΧΡΙΤΘΒΒ 

[μον ἴδατϑ {Παὖ οἰμου {μ8ὺ ῬΟΟΡ]Θ τ 1}} σοταρο6ὶ ἔμ 61 ἴο ΘΗΡΆΘΘ ἴῃ ὙΓΒΤ, ΟΥ̓ ἐπαΐ ἴπΠ6 ΤΠΘΌΒΗΒ 

τακίησ δανδηίασδ οὐ ἐμ 6 1. πϑιι ΓΑ] 1 νυν 1}} βοῖζθ προ {Ποὶγ οἱἵγ (δ 2); ἴο τυ οἢ Ασομ ἀϑπλ8 

ΤΟΒΡΟΠΩ͂Β Ὀγ ΡΙοασίπρ, ἴο Ῥσθβασγθ {Ποῖτ [ουτὶοσν, ᾽ν ΟΆ56 ΠΟῪ ὙὙ1}} το ΓΘ ΒΟΤΊΘΎ ΠΟΙ 6Ἶ856, 

βηα 0 ἀο]Ίν οὺ ἰὐ ἴο ἔπθτη δ πὸ δα ἰγϑξίοη οὗ [Π6 τᾶν (8 8). 

1. ὑπολαβών. ΒΙοομηῇ, ΒΌΡΡ]Ϊθ5. τὸν λόγον. γάρ, παηιοῖψ, ἰλαΐ 

18, ΘΧΡΙ απ {π6. ἰᾶθαῳ οοῃίαϊηθα ἴῃ {πΠ6 ἱπηρογαύϊν αὐτονομεῖσθε. Κ. 

ὃ 824, 2. τῶν τύτε (1π [η6 Ῥοιβίδῃ ὑγ81) κινδύνων. ΟΥ̓ κίνδυνον 
τῆς μάχης, 1. 11. ὃ 2. ὑπ᾽ ᾿Αϑηναίοις, ὅην ϑιιδ)θοδίογυ ἐο {ἢι6 Αὐλεηῖ- 

αΉ8. παρασκευή τε... «ἐλευδερώσεως. ΤῊΪΒ Ραδδᾶρθ ἰδ ΠηΊ86 ΟἸΘ8 1 

ὉΥ τοβογγίηρ αὐτῶν ἴο {Π6 ῬΘΙΒΟΠΒ ἱποϊααθα ἴῃ ὅσοι... - - ξυνώμοσαν, ϑη 

τῶν ἄλλων [ο οὔποι βύαῦθϑ τ Βῖοἢ. Παᾷ ποὺ πηϊθα ἴῃ {Π686. οὐδ, θαῦ 

ὍΟΓΘ ἴῃ Ε|κ6 τη η πο} Βα ]θοῦ το {π6 ΑὐΠ ΘΗ ΔΒ. πόλεμος, ἷἱ. 6. {Π9 

ῬΘΙοΡομμθβίϑη Ὑγ81. ἧς «ον ὅρκοις, ἵην τολοῖν οβρθοϊαϊίμ ραγίαϊζη, 

ἄο ψοῖν αἴϑο αὐλαό ὃψ γοιι»" οαΐ8. 1 οοποῦν ἢ Καἄρ; ἴῃ τϑξουυϊηρ ἧς 

[ο παρασκευὴ 85 οοῃίαϊηΐηρ; {Π6 Ἰοδάϊηρ ἰ46α.. μάλιστα μὲν---εἰ δὲ μή. 
866 Ν. οῃ 1. 82. 81. ἅπερ τοῖοιβ Του νγαγα ἴο ἡσυχίαν. τὸ 
πρότερον. Ὗο ἃ16 πού ἱπίουιηθα Ὀγ ΤΠ πογ αἰ θ5. ΘΠ {}18. ῬΤΌΡΟΒΔΙ 
γγ85 ὈΓΘΥΪΟΌΒΙΥ Τηϑ6, νεμόμενοι τὰ ὑμέτερα αὐτῶν, δ᾽) ον ᾽ ψοτι)" 

οτρην }οϑ868810Ώ8. 
ὦ. ἄνευ. ὅ96 Ν, οη 1. 128, ὃ 2. παρ᾽ ἐκείνοις, ἷἱ. 6. ἐμ ΑὐΒοηϊ- 

818. εἴησαν 56. Ῥαὺ ἴῃ {Π6 ορίδεϊνο 88 ἐπουρἢ ὅτι οὐ ὡς δᾶ ΡΓθ- 

οοἄρᾷ. Οἱ, Μύ. ὃ δ29. 8. Ιη τϑβρϑοῦ ἰο {89 ἐπὶπρ βρόκορῃ οὗ, οἵ, 11. 6. 
8 4. ἐκείνων ΤΟΙΟΓΒ ἴο {Π|0 1 ΟΘϑΙ ΟΠ 8Π8. ------ σφίσιν οὐκ ἐπι- 
τρέπωσιν, τοοιϊα ποῖ ρογηυὶύ ἐλόηυν (50. ἴο τϑοθῖγϑ θούἢ 88 ἔθ π 48), ΤῊΘ 

6111 0518 1Β ΒΌΡΡ θα ὙθΡῪ παίαΓΆ}]Υ ΠΙΡΌμ δέχεσϑε δὲ ἀμφοτέρους φίλους, 
αὖ {π0 οἷοβθ οἵ {πΠ6 Ῥγθοθάϊηρ βϑοίϊοῃ, -ττσ ὡς,,νν δέχεσθαι, ϑύηοθ ἐἢ6 
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φιθην τ0676 δοια ὃν ἐδι6 αφγοοηιογι (1. 6. ΘΓ ΔΟΘα ἴῃ {Π6 οΔ.) ἐο αὐηυϊέ 
δοίλ, ραγίϊοθ. ὙΤῊΘ ἰᾶθα 18 {πδὺ ἰδ {πὸ Ῥ]δύεθϑῃϑ σγοῦθ ἴο δατηϊῦ ὈΟΓἢ 
ῬΑΓίο5 ἃ8 ἔθη α8, ὑΠΘγῪ σου] Ὀ6. ΟὈ]σϑα ἴο δατηϊύ {Π|6}1 Θηθτηΐθβ [9 

ΤΉΘΌΔΠ5, βῖποθ [ΠΟῪ ΘΓ Π]ΘΠΙΌΘΙΒ οἵ {Π6 ῬΟΙΟΡΟΠηθβίδῃ ΘΟΠ ΘΔ ΘΓΒΟΥ, 

διηα {5 {Π61} ΠΟΥ 65 τηϊσηῦ θΘ Θμαϑηρθγθα.. 

8. ὁ δέ, 1. 6. ΑὐΟΒΙἀδΙη8. πρὸς ταῦτα, 1. 6. ἰῃ τοβρθοῦ ἴο {ῃ0 

δτουπθ οὗ [61 δηξθγίαϊηθα Ὁ {πὸ Ῥ]αίςδηβ. δένδρα τοῖογ8. [0 

ἐγαϊυ-γθθ8, δ Πα ΒΌΘ ἢ Οὐ Ὶ ὑγ6 65 845 τηϊρῦ ὍΘ να Ὁ] 6. [ῸΓ {Θ᾽ ΟΥ 

ΟΥΠϑιηθηῦ. ἀριθμῷ, ὃψ τωι)". ἄλλο... .. ἐλθεῖν, τολαΐθυθ)" 

6ἶ86 δαγν δ6 γυμηδογ δ ; ἸἰῦΘΓ]]γ, ὁατν οοηιθ ὄγέο τμηυῦθῦ. Ἐθίθυθηοθ 15 

ῬΓΟΌΔΟΙΥ πᾷ ἰο Ποιβθβ, ὈΔΓΠ5, 5Βη6645, Δη4 ΟἰΘΙ ἱτητηον 8016 ΡΓΟΡΟΙΥ. 
ἕως ἂν ὁ πόλεμος ἢ, αϑ ἰοη αϑ {6 τα} παν σογϊηιιθ. ἂν ἴτα- 

Ῥϑυίβ ᾿πα ἢ] ύθπϑββ ἕο {π6. {ἰπὴ6 ΒΡΟΚΘη οὗ -- αϑ ζοῃᾳ α8 (μουγονοι ἸΟΠρ' 
ἰῦ τηϑὺ 6). ΟἿ, 4615 Κάμη. ὃ 847. 8. μέχρι δὲ τοῦδε, ἱ. 6. πη 0}} 
τ. 6. οι πϑίϊοῃ. ἐργαζόμενοι, 50. τὴν γῆν. ὅ0Π0]. 

ΒΕ ὈΒἰβύθηοθ. 
ἱκανὴ ἴοΥ 

ΟΗΠΑΡΤΕΒ 1 ΧΧΤΤΙΙ. 

ΤῊ ῬΙδίδϑηβ ΘΧΡΥΘ88 (Π6ῚΓ ὙΥ1]ΠΠστι6 885 ἴο δοοοᾶθ ἕο [Π686 ῬΙΌΡΟΒΒΙΒ, ἢ τη 6. ΑἰΠΘ 88 τ }}} 

οοηβδηΐ, 8Π6 45Κ δηα οὈίδίη 8 ἔτι ἰο Θη80]16 ἴΠ 6 πὶ ἴο βοπᾶ ἕο Αἰῃθη8 (8 1); [6 διηθαββαᾶ- 
ἄοτβ θδΐηρ βοῃΐ γϑροσί, ὁπ. ἐποῖγ σοίπσῃ, [Πδὺ {Π6 ΑΘ μΐδη 8 Ῥγοσηῖβο ὑπ 6 αϑϑίβδίαποθ δπᾶ 
ΘΟΠἾα 6 ἴμοια ποΐ ἴο ΘΠδη 56 {Π|6}1 8Π8η66 (88 2, 8). 

1, ἃ ΞΞ- ἐκεῖνα ἅ, οὗ τ ]Οἢ. {πΠ6 Δηὐθοραφθηὐῦ ἀθρθπ 8 ου κοινῶσαι, δη 
ἴπ6 τοαύνα οἢ προκαλεῖται. αὐτούς, ἰ. 6. 0Π0 Αὐπομϊάη8. ΤῊ 
Βι ]θοῦ οὗ ποιεῖν 15 {πμ60 Ῥ]αἴξοϑηβ, ἃπα ταῦτα ΤοίοΓ5 ο {Π6 ῬΙΌΡΟΒ8]8 οὗ 

{πμ6 1,ΔοραςοιηοΠ͵8 8. ἡμέρας---ἐν αἷς, ἀανγϑ ὅτ τοὐοῆ, τε α8 πιαη 

ἄανϑ α8. κομισϑῆναι (ο γδὕι)}.) Υοῖογβ ἴο {Π6 ῬΙαύεθδη Δ ΒΒ 8. 

ὦ. οὔτ᾽ ἐν τῷ πρὸ τοῦ χρόνῳ---ἐν οὐδενί, αὖ πο ἐϊηι6 τολαΐθυθγ" ὃ6 7076 
ἐνῖϑ. ϑοτὴθ ἰδκθ ἐν οὐδενὶ ἴῃ [Π6 56η86 οὗὨ ὁγυν 0 γ6ϑρεοΐ. ἀφ᾽ οὗ 
Ξε 8ΐγιοθ. ------ ἡμᾶς, προέσϑαι ἀδικουμένους, ἤαυθ ἐλομ ρογηυϊἐξοα κι8 ἐο ὃ6 
ἐη)ιγοα, Αο6]. οαϊΐίβ ὑμᾶς, σοὶ Κα ρ,, Βα 8. 15. ᾿πϑα τη 581016, ἴη88- 

ΤῊ ΠΟ) 848 ὑπ Ῥ]αίξθϑηβ 88 Ἴ76}} 85 {ῃ9 Αὐμοηΐδηβ 8.6 στϑίρισθα ἴο ἴῃ 

ἐγενόμεϑα. περιόψεσϑαι (80. ἀδικουμένους). ὅ60. Ν, Οἢ περιορᾶν, 
Ι. 24. ὃ 6. 
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ΟΗΑΡΤ ΕΒ ΣΧ ΧΤΎΥ. 

ΤῊ ῬΙαἔςθαπβ τϑβοῖν ἴο τοπηαΐη ἔσθ ἴο {π6 ΑΥΠοΠἴϑηβ, πη ἃ Δηποῦποο (Π 15 ἀοίοιτηϊν δϊοη ἕο 

{6 ΤιδΔοοαεθιηοπ 85 (8 1); Ασομ ἀδμλιβ ἰγΟΚ65 ἴμ6 κοᾶβ ἴο Ὀ6 Ὑυ]ζη65568 οὗ {Π6 7πβϊοθ οὗ 

186 ἱπυδξίοη, 8πα ἱπηρ]οσ 8 {Ποῖ γ δἰὰ ἴῃ ὈΠπρίηρ [Π6 Ῥ]αίςβδηβ ἴο ρα πἰβηπθπὶ (88 2, 8). 

1. ἀνέχεσϑαι. .. «. ὁρῶντας, τροιιϊα ὕδαγ" θυθη, ἐο 866 ἐιδῖ)" ἐοτιη ἐγ γαυ- 
αφοῖ, 17 ἐξ ηυιιδέ γιθοα8 δ6. γῆν ἀθρθηᾶβ ΠΡΟῚ ὁρῶντας, ὙγΠΪΟ ἢ ΡγῸ- 
ῬΘΓΥ Βῃου]α πᾶνθ Ὀθθη ὁρῶντες, Ὀπὺ 15 Ραὺ ἴῃ {Π6 δοοαβαίνθ ἴο οοη- 

Του ο {π6 οοπβίγποίϊοη ὙΠΟ ἢ εἰ δεῖ νγουϊᾶ Πᾶν ἀθιηδηαοά. ------- 
ἄλλο ἴῃ τϑβρθοῦ ἴο γῆν τεμνομένην. 

ὥ. ἐντεῦϑεν, ἐλόηι. ἐς ἐπιμαρτυρίαν----εῶν---κατέστη, οαἰϊοα, ἐδ6 

σοίβ ἰο «οὐΐγι688., Ἰἰζθγ]}]}γΥ, ργοσοοθάθ ἕο αὐτὶ αἰξοδέανίογ, 4 ἐδ σοᾶϑ. 

ῬΟΡΡΟ οσχρίδίπβ ἢη6 τὑγουᾶβ ὈῪ ἐπεμαρτύρατο (οογιξεδίαζιι8 681) ϑεούς. 
Οὗ Χοη. Ογτγ. 111. 8. ὃ 99; Τῆνγ, 1. 92. 

8. τῶνδε Τοΐδυβ ἴοὸ ᾧπ6 Ῥ]αὐεϑηβ. αὐτὴν ἰΒ Ῥαΐ [ὉΓ ἣν. 

εὐμενῆ ἐναγωνίσασϑαι, 7ωνογαὐίδ ἐο γφἠέ ἔην (β86. Ν. οῃ ἐνστρατοπεδεῦσαι, 

11. 20. ὃ 4. Ὑπὸ νγογαβ ἐν ἥ... «Ἕλλησιν 816 ῬΑγθηῃοίϊο. ἦν τι 

ποιῶμεν ἰδ ΘΕ ΡΒ ΘΙ β ο4}}ν βα᾽α ἔοσ, ἐγ το6 ϑλαϊ, ἑαλό απὰ ἀοδέγου {}ι6 οἱξέῳ. 

προκαλεσάμενοι. ὅ68 Ν. οη ὄντες, 1. 7. ὃ 1. οὐ τυγχάνομεν, 106 
δαπηοί φαΐη, οι" ρει} 086, 1. 6. γχΘ οα πποῦ ὈΓΙΠρ' {Π6ηὲ ὧο ϑοορᾶθ ἴο οὐ’ 

Θααϊτ Ὁ] 6. ῬΓΟΡοβαΪβ. ξυγγνώμονες... . «προτέροις, φγαπέ (ἸἸΐο Δ} Υ, 
ὃ6 εογιϑεπέϊη) ἐμπαΐ ἐλοθο τοῖο 77γ)8ὲ ὕοσαγν ἐο αοὐ εἰγιλιιϑέϊμ πιαν ὃ6 ρεη- 

ἐδηθα, 707 ἐλιοΐγ" ὑγυϊψιιίίψ. τῆς ἀδικίας ὈΘ]οηρ5. Ῥοίμ ἴο ὑπάρχουσι δᾶ 

κολάζεσϑαι (ΞΞ κολάσεως τυγχάνειν), δοοροιαϊηρ ἴο {Π6 Τογτη]α. κολάζειν 

τινά τινος. ΙῺ τϑαρθοῦ ἰο τοῖς ὑπάρχουσι ΙΓ {η6 ἱπῆηϊξῖνθ, ᾿ξ [η6 

Ἰϑδάϊηρ γϑὺὉ Ὁ. [861 βόν θυ 5 ΔΠΟῦΠ 6 οα80 πη {Π6 ἀοοπδβαΐίνο, οἰ 6 

{πᾶῦ οα56 ΟΥ 6 δοοιβαῦν Τ]ΔΥ͂ ΔΟΘΟΙΊΡΘΩΥ͂ ἰύ, ΒΘ η {Π68 ἱπῆπηϊἶνο [0]- 

Ιονγβ. ΟἿ Μιύ. ὃ ὅ87; Κ. ὃ 807. 1; 5. ὃ 294. τῆς δὲ... «νομίμως 
ΓΟ ΄ .“ 

Ξε τοῖς δὲ ἐπιφέρουσι νομίμως τὴν τιμωρίαν τυγχάνειν αὐτῆς. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΤΥΧΧΥ. 

Ατομίδατητιβ ΘΟ ΘΠΟ68 {116 βίορο οὔ ῬΊδΐσθα ὈΥῪ ῬΑ] βααϊηρ ᾿ξ ΒῸ 85 ἴο ργουϑηξ 411 θϑῦτοββ (8 1) 

6 ἔθη σοηϑίσιοίβ 8 που Πα ̓ γοίθοΐθα Τγότη ΤΠ} Πρ’ ἀντ ΑΥ ὉΥ εἰσρου Ὀτου ρηΐ ἤγουα ΟΠ οσοη, 

[86 ΔΙΤΩΥ͂ νου κίπρ ἰπ το 16 - Ρατ 68. ἹΠΟΘΘΒΑΠΕΥ ΡΟ ἰξ ἴον ΤῸ ἄδγ8 (ξ8 2, 8); ἴμ6 Β]αἰαη8 

ὉΥ͂ σοπ που ὙΓΟΓΚΒ Γαδ {Π|6ῚΥ ὙΥ8}} ἴ0 8. Ποῖ ὐ οοΥτοβροπαϊηρ ἰο (Πδὲ οὗ ἔμ πιοαπᾷ (88 4, δ); 

ΤΏΘΥ δἰβὸ ἀθυίβο 8 τηϑίμοά ἴο ἄγανν υγαν [Π6 ϑϑυίῃ ὕγοπι ἐπ ορροβίησ ταοαπᾷ (8 6). 

1. τοσαῦτα ἐπιϑειάσας, το όη, ἢ6 Ππαα ἐΐπι8 ἐγυυοϊεοα, ἐδ φοᾶϑ, οὐ σα] 
ἐλσ σοῦβ ἰο εοἰζη688, τοῖς δένδρεσιν. ΤΊΘΓΘ 610 ἴγθοϑ ἴπ {19 
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σἱ οἰ πίον οὐ {Π68 οἰὑγ, ΒΈ 0 ἢ 85 ἔγυϊτ-ἔγθθβ, δπα {Πο80 Ἰοῦς ἔῸΤ ΟΥ̓Πδμθηὐ ΟΥ̓ 
Βη8δ4θ. Τὸ σγᾶὰβ [ὉΓ {πΠ6 οοπβίγιοί.οη οἵ {π6 τπουπᾷ {πδὺ {ϊπη 61 Ὑγἃ8 

ΒΈΡΡΙ]ΪΘα ἔγομι {Π6 ΠρᾶνΎ ἰγθθ5 οἵ ΟἸΓΠ ΤΟΙ. τοῦ μηδένα ἔτι ἐξιέναι, 
ὧν ογάον ἐπαΐξ πὸ οὐδ ηυϊσηέ αὐίογισαγα8 σοὸ 7ογέἢ, --- ἐμλαΐ αἰΐ Κιυ" 6} 
607.688 ηυϊφὴξ ὅδ σμΐ ΟἹ. χῶμα ἔχουν. ὙΠπθ οδή]θοῦ οἵ ταϊβίηρ' ἃ 

ΠΟ ΠΩ͂, νγ88 [0 ΘΠΔ0]6 {Π Ὀοβίθσθιβ, ὈΥ ΠΠΠηρ Ρ {Π6 ᾿πΐογυϑὶ Ὀθίνγθθη 

{π6 πιοππα δηα {Π6 νγ8]], ΟΥΥΎ Θοπηθούϊησ {Π 61 ὈΥ ἃ Ὀγϊᾶσο, ἴο δϑοθμᾶ 

{Π|6 τὑγ8}} δηᾶ ὕππ8 σοῦ ροββθβϑίοη οἵ {Π6 οἰΐυ. αὐτῶν τοίογβ 0 τῶν 

Πλαταιῶν ἸΙΠΡ]164 ἴῃ πόλιν ὙΠΟ ργθοθᾶθθ. ΚΚἰβύθιη. γοΐθυβ 1ῦ ἴο δέν- 

δρων, 8η4ἃ {γϑηβὶ αἴθ αἵρεσιν, ΘΑ γ᾽) ΟΥ̓ οογιυυθψίης ἴμθῖὰ ἔμοτα {Π6 

ῬΙδοΘ ΠΟΙ ΠΘΥ͂ Ὑγ6 16 [6116 ἴο {π6 οἷΐγ. Βαῦ {Π15 15 ἢδὺ δηᾷ ἐγ ἢϊησ, 

ὦ. οὖν, ἐλ6γ6 707, '. 6. ἴῃ ΟΥΘΙ ἕο Ῥα]]ἃ {[π6 τηουπα ᾿πδύ Βροόκθη οὗ, 

ἐκ τοῦ Κιϑαιρῶνος. Μοππῦ ΟἸΓΠΦΓΟΙ, τυ 10} νγαϑ 8500 δοὺ ΠΡ, 

1ὰν ἴο {Π6 βοιίῃ οὗ Ρ]αἴεα, ἃ αἰβίδποθ οὗ ΟΠ] ὑπ γ66 οἵ ΤΟΙ τη1]685. [ἢ- 

ἀορα {Π6 βουςῃθγῃ 8η916 οὗ 8ῃ 6 ΠΟΙ ΟϑαΓΘ, τυ πο ΤΠ ΆΚα {Π1ΠηΚ5 ἴο Ὀ6 85 

ΟΙΑ 845 {πὸ Ῥρϑυβίδῃ νγᾶγ, 15. ΟἿΪΥ βοθραιαίθα ὈΥ͂ ἃ ἰθνῈὶ οἵ ἃ ἴθιν γϑιαβ 

ἔγοια {Π6 σγθαῦ ΤΌΟΚΥ 5]0ρ6 οὗ ΟἸἤσοη. ΟΥ̓ Τα κοβ Νογίῃ. ασθθοο, 

11. Ρ. 825. ἑκατέρωϑσεν, ον δοί, δἰ4686 οὗ ἴῃ τηοπηα. ΤὴΘ τ Ά50 ἢ 

15 σίνϑη ἰἴῃ ὅπως... - χῶμα. φορμηδόν, ογο88ιοῖ86 ζλ:6 ηιαΐ-τγο 7}, 1. 6. 

αὖ τρηῦ Δηρ]685, {Ππ|8, ΗΠ. ΤῊΒ. ὕππη 9 1 {ΓΔ θυ ΟΥΚ ὑγἃ8. ΟὨ]Υ οη {Π6 

τὶρηῦ δηα Ἰϑῖς βάρ οὗ ὉΠ6 τηοὰπᾷ, ὕπ {γοηῦ Ὀοϑίηρ Ἰοῦς Β]ορίηρ 50 {Πδὐ 

8 ΔΙΙΩΥ σου] 6 τΤηδιο θα ἀρ, θη {Π]ηρ8 γο6 ἴῃ ἃ βίϑίθ οὗ τϑϑαϊ- 

Π6Ξ5 ἴο0 50816 {Π6 νγ8}15 οὐ {ῃη6 θῆθιηγ. ΟἿ {Π|0| Ορροβὶίθ 5146, {Π6 θαυ τ 

Δ} ΟὔΠΘΙ πηδύθυ 8]8 ὑγ ΓΘ Β  γθα 0 51146 ον ππορϑίγποίθα, οχοθρύ 

ὈΥ {Π6 ν78}} ἀσαϊπϑῦ συμ {Π6 Ἰηοπηα νγὰ8 τ ἰβθᾶ. εἴ τι---μέλλοι. 

ΤῊΘ οτγαύϊο ΟὈ] δ 18 π8θ4, Ὀθοδιιβ6 ΓΘίθγθ πο ἰΒ πδα ἴο {πΠ6 ποίϊοῃ οἵ 

{Π6 γϑῖῦ 85 1ὖ ραββϑα ἴπ {Π6 τηϊπᾷ, ποὺ οὗ {Π6 υυυῖΐοσ, θαῦ οὗ {π6 ϑοΐουβ 

ἴπ {Πη6 αἴαιν, ΟἿ, 615 ΚΎΠη. ὃ 88. Οὗὖϑ. 

8. διῃρημένοι κατ᾽ ἀναπαύλας, δοῖηρ αἰυϊαοα ἐγυέο γοϊλ4γ:ραγτϊο8. 

οἱ ξεναγοί, 1. 6. Θραγίδηῃ οΟἤϊοθῦβ μ]αοθα οὐϑῖ {ΠῸ αποίαβ ἔπ ΠΙΒΠ6α γ΄ 

186 ΔΌΧΙΠΑΡΥ βίαῦθβ, δηα ἴο ὑσποῖη [8 σΘηΘΓΆ15 οὗ {Π6 411165 ὑγσϑῦθ 58Ὁ- 

ογαϊπαίθ, ΟΥ̓ Βα 5. Ὀιοῦ. Απίϊᾳ. Ρ. 100. ξυνεφεστῶτες, “πῶ 

φγαροδίξι, 1. 6. ἀΠἃ ΟΠ ΡΓΟΡΓΙ5 ἀπο θα5 Ργθροβιθὶ.") Κἰβίθι. 

4. ἧ προσεχοῦτο, 10}.6}6 ἐΠ6 πιοιιπι τρα8 γαϊδβοα, ἀσαϊπϑέ ([Π6 νγ8]}). 
ΤῊΘ οδ]θοῦ οἵ {118 ὑγοοᾶθῃ ἔγδιηθυγΟΥΪΚ τγ88 [0 ΒΘΟΌΓΘ [ὉΓ [Π6 γγ8]}} 8 

ΒΊΡΠ ον ο᾽θναύϊοη {Ππ8π {Π6 πηουπᾶ ταϊβοᾶ Ὀ. {Π|6 ΘΏΘΙΩΥ. ἐσῳκοδό- 

μουν ἐς αὐτὸ πλίνϑους, “ἐλόγ δυυῖϊέ ερ ὑπίο ἐέ (ἴπ [Π8 ἱπίουβθϊοοβ οὐ {Π6 

σγοοα-νγοΓ Κ) ὀγίολϑ.") ΒΙοοιηΐ, ἐκ... «οἰκιῶν ἴθ ἴο Ὅ6 οοπδύλποίθα 

ἢ πλίνϑους. καϑαιροῦντες --Ξ Παυΐη ρευιϊφα ἐλόην ἀἄοιοτ 707 ἐδιῖ8 

»ι»Ὀο86. ᾽ 

ὅ. τοῦ... οἰκοδόμημα, ἔν ογ 67 ἐλαΐ ἐλ δἰγιοίμγο, δοῖπῳ ᾿ϊσῆ, ηυϊσηΐ 
ποῦ 6 τοεαΐ. εἶχε. ΘΌΡΡΙΥ οἰκοδόμημα οἵ τεῖχος. δέῤῥεις καὶ 
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διφθέρας, ᾿ΐο8 απα ἰφαΐ]ιε)", -τττττο πυρφόροις οἰστοῖς. ϑουηθδίϊτηο5. 8Γ- 
ΤΟΥΞ ὝΓΘΓΘ 50 σοῃδίγποίθα 85 ἴο ΟΔΥΤῪ ἤγο (ΠΡ θα ἴον ἀπᾶ οὐπθτ οοιη- 

ὈαΒΕ0]65 θοΐηρσ αὐΐδομθα ἴο {Π61η}, Δη4 ὈΘΟΔΠῚΘ ὙΘΓῪ Του] 48 0]6 Ὑγ θη 
[στον π ἰηΐο ἃ ἕουγῃ ΟἹ πο 5108. ἐν ἀσφαλείᾳ τε εἶναι 15 τοΐεγτοα 
ὈΥ ΤΊΔΠΥ ΟΥἾ(ἰ65 ἴο [Π6 Ὑγουκιηθη, δπη4 μήτε---ῇἋᾷιάλλεσϑθαι ἴο {πΠ86 σγοοῦᾶ- 

γογΚ. Βαῦ 1 566 ΠΟ βΟΟΩ͂ ΓΘΆΒΟΠ [Ὁ ΒΈΘΠ 8 Διἐ 1018] Δυγδηρθιποηῦ οἵ 
[Π6 τηθια 6 8 οἵ {Π6 βθηΐβθποθ. 

0. ἀντανήει αὐτῷ, τροπέ τ ἀγαϊηϑέ τέ, ἱ. 6. [η6. τηου ἃ τοβθ ΘΔ ΠΥ 
ὙΠ] {86 Ὑ78}], πα {Ππ8 [Π6 οοππέθι ρου ϑίϊοηβ οἵ [Ππ6 ραγίϊθβ ᾿ξ ἐμ πὶ 

ἴῃ {Π|0 Β8 16 το] δίϊνϑ βιαίϊοη ἃ5 ὑγΠΘ ἢ ΠΟῪ ΟΘΟΤΩΙΤΠΘΠΟΘΩ͂. διελόντες 

τοῦ τείχους, ορθγηυῖηῃ ἐδ ραν 9 ἐλ τραϊϊ. ὙΤῊΘ φσϑηϊενθ ἰβ ραγυεἶνθ. 
ΟΥ Μί. εὶ 821. δ; 9615 Κύμη. ὃ ὅ88. 8. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΤΧΧΥΊῚ.ὄ. 

ΤῊ ῬΘ]ΟΡΟΠ  οβ8 8 ὈΥ 8 ΘΟΌ ΠΟ ἄθυϊοθ το πᾶθι ἔῃ 6 1αϑὲ τηϑη οποϑᾶ οοηἐτίναποο οὗ ἔπ6 ῬΙαΐθ- 
815 ἱποβδοΐπδὶ (8 1) ; [Π6 Ῥοβίοσοαᾶ {Πθη αἷρ' αὶ το πο ἴο [Π6 Ὀοΐζομ οἵ π6 τηοπ πᾷ, πα ἔπτι8 

αγδνν ΔΥΔΥ {π6 Θϑτθ ἔγοτα ἔμ6 Ὀοϊίοπ οὗ ἰΐ (8. 2); [Π6Υ 8150 Τϑῖβθ 8Π 'πΠ  Ὶ ὙΓ8]1 ἃ5 8η δαᾶϊ- 

ΤΟ] ἀθίδ ποθ ἴῃ οαϑ6 [Π6 τηϑῖη νγ8}] 18 ἔθη (8 8); π6 ῬϑΙοροπ  βίδηβ Ὀσΐησ πΡ ἔπ ῖγ Ὀδί- 
ἴο τί ΠΡ’ ΤΆΓῚ5 δισαϊηϑῦ {Π|6 Ὑ08}}, θα ἔμ 656 8ΓΘ ΓΘ ἢ ἀοσϑα 11561658 ὈΥ 8 ἀθυΐοθ οὔ {πὸ Ρ] δίϑοδῃϑ (ὃ 4). 

1, ἐν. «.- .ἐνείλλοντες, ἡπιοϊοϑίη οἷαψ ἐπ τοἱολογ-δαϑοίθ, “ ἐϊηιιδεϊη 

ὅρη, οἴαψ ἑπίο ἴαγσο τραξίϊοα σα868 τιαᾶθ 9 γοϑᾶ." Αὐποὶά. Ῥαξδππ. 

([μχ]]. Νο. 44) ὈΥ ἃ Ἰοῆσ δπᾶ Ἰαθογοᾶ οὐ υϊοίβηη θη ἄθανοῦβ [0 ῬΓΟΥΘ, 

{μαὖ εἰλεῖν ἄορθ5. ποῦ ββηϊν ἐο ἐτιγην για], ἃ5. ΒΟΠῚΘ ΒΌΡΡΟΒΘ, θαὺ 8]- 
ὙΔΥΒ. Πδ5 Θββϑης}}]Υγ {06 ΒΔ1Πη6. 56η86, ἕο 97,688, 10 5)πιί, οἴο., ἃηᾷ ῃδὲ 

ΘΓ ἰῦ 18 πιβοᾶ ὑνἢ ἐν, θθοδαβθ {ῃ6 δοίΐοῃ ἀθβουϊ ρα 15 ὑμαῦ οὗ ργθβϑθ- 
ἴηρ ἴῃ ἤσαν ἀπ ὑγὶηρ ΠΡ. ἐς τὸ διῃρημένον, ἱ. 6. ἱπῖο (Π6 ΟΡΘ6Π- 

ἴπρ πηϑᾶθ ἴῃ [Π6 νγ8}} Ὀγ {Π6 Ὀδβιθρϑᾶ. διαχεόμενον 15. Ραῦ ἴῃ {πΠ0 

ΠΘαΐΘΙ 88 ὈθΙπρ' ΓΟΙΘΓΔΌ]Θ ποῦ ΟὨ]Υ ἴο πηλὸν Ὀαΐ 4͵50 ἴο ταρσοῖς. 
2. οἱ δέ, ἱ. 6. 1786 Ῥ]αίεοδῃ8. τοῦτο---ἐπέσχον, αἰοδίδίοα, 7γοΉν 

ἐπ. ΤῊΪΒ νυ 15 [Ὁ]Πουγθα Ὀγ {Πη6 δοουβαύϊνθ 8150 ἴῃ Υ.. 40. 81; θ8. 

ξ 4, ὑπόνομον, ὦ Ῥαϑϑαγθ εἰπιογ γοιπα, ὦ πυΐγιθ. ξυντεκμηρά- 
μενοι ὑπὸ τὸ χῶμα. ΒΙοοΙηΐ, ΓΟΠΊΔΓΚ8 ὉΠ δὺ 185 15 ἃ Θοπἀθπβϑα ἴοτμ οὗ 
ΘΧΡΓΘβϑίοη ἴου, πιαζίηῳ ἐδιοῖν" τσαρ ὃψ οοη)δοίμγ6 ἐο ἐλθ ραγέ τἰγαθν' ἐδ. 6 

φιοπᾶ. Βπῦ ΠΙΔΥ γ ποῦ ὙΠ Κα. ΘΟΠβι ον ὑπὸ τὸ χῶμα, 85 Ὀ6- 
Ἰοηρσίηρ ταῦμου ἰο ὀρύξαντες ἴδῃ ἴο ξυντεκμηράμενοι ἵ ὑφεῖλκον 
εν χοῦν, ἐλ βοογοίϊψ (ὑπο-) ἄγοι ἐλ (θα οὗ {Π|6) πιομηα ἐο ἐδθηι- 

8οἴνεϑ, ἰ. 6. ὙΠ πη {6 νν8]]. ὑπαγομένου... - «χώματος, 7) σοη86- 

φιοηοθ Γ᾽ ἐποῖν" (αὐτοῖς ἴον ὕπΠ0 Δαποιηῖμαὶ σϑηϊτῖν) τιομηα δοῖη 
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ἄγαιοη, αἰσαν 7 οην ϑοῖοιο. ΤῊΘ σοϑηϊεἶῖνθ δοβοϊαύθ μθΡ6 ἄθηοίθβ οϑαβθ. 
5. ὃ 220. ἱζάνοντος 15 τιβοα ᾿πΌΓ ΗΒ. ΓΙ ΥΘΙΥ. ᾿ 

8. οὕτω, ἷ. 6. ΒΥ {815 οοπέτίναποθ. ΤῈΘ ἀἰΒραυιν οὗ {πιϑὶγ ΠΌΠΊΌΘΙΒ 

οοηνἰπορᾶ {πθπι, ὑπαὺ ΠΥ οου]α ποὺ τοῖηουθ ὅπ θαυ ἔτομα ὈΘποδί 

8.5 ἴαϑὺ 85 ἴῦ νγαὰβ Ββϑαρϑᾶ ὰἃρ ἅῦουθ. Ηθῃοθ {Π6 0 ἱπυθηίθα δὴ δἀα το] 

ΘΟ ΤΠ νᾶποθ (προσεπεξεῦρον τόδε). ἔνδεν δὲ καὶ ἔνϑεν. Οἵ. Χρη. 
᾿Αηδ8Ό. ΤΥ. 8. ὃ 28. αὐτοῦ ἀδροηα5 οὐ ἔνϑεν, 8η4 Τοΐθιβ ἴο οἰκοδό- 

μημα. ἀπὸ τοῦ βραχέος τείχους, 7γοην ἐΐι6 ἴοῖσθν" ραν φῇ ἐἦι6 τραϊΐ, 

ἱ. 6. δὖ {μ6 ροϊπῷ οῃ ϑϑοῖ 5186, γΒ616 {86 ν78}} βίοι ἢ8α Ὀθθη οἰθναίθα 
ἀραϊηβὺ {πὸ τποππᾷ τοίπγποα ἴο 1[5 οτἱρίηδ] ο]θυδύΐοη. ἊΑ οοπϑύγποίϊοη 
οὗ {Π|6 'ππθ} γ78}} θουοπα {Π656 θχυγθυη [165 σγου Ἱα αν ὈΘΘΠ. ΠΠΠΘΟΘΒ- 
ΒΕΓΎ, 5ἴποθ ἔῃ 6 ὈΓΘΔΟῊ ΟΥ Θηίγϑῃο8 ὑοῦ] Ὀ6 τηϑᾶθ, 1 ΔΩΥ ΠΘτο, ἢ ΌΤα 

ἐμ6 τποπηᾷ, δηᾷ ἀραϊηδέ {π18 ροϊηῦ ΟΠ]Υ ἰδ σγοῦ]α Ὅ6. ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ 0 Ὀθ1]ἃ 

ΘΟσΠίρΙ ὙγΟ 5 οὗ ἀοΐθποθ. ἀπὸ τοῦ βραχέος τείχους ΒΘΥΥ 68 {πΠΘΓΘΙΌΓΟ [0 
ἀοβίσπαία αὖ πυμδῦ ροϊπίβ οπ οἰἐμΠο ϑηᾷ (ἔνϑεν δὲ καὶ ἔνϑεν) {Π6 ἱπΠΠῸΓ 
Ὑ78}1 Ἰοϊποα ἐο {πΠ6 ο]α του η- 781]. ἐκ... «πόλιν, ογυ ἐΐ6 Ἰπδὲ46 ἵπ ἐλ 

ο ὕόγην 4Γ α ον οϑοετυέ ἰοισαγα 8 ἐ],6 οἰέψ. ΑἋ ὙΥ8}} [ῃπ8 Βμδρβᾶ σγου]ᾶ 6π80]0 

[8 Ὀεβίθοθα ἰο Πα] ἰποῖοβο ἃ ἴογοθ Ὀγοῦσηῦ ἀρ ἀραϊπβῦ ἴῦ. μέγα 

τεῖχος, ἷ. 6. [Π6 γγΥ8}} σγμοβα ποῖρηῦ Πδα Ὀθοη ἱπογθαβθᾶ ἴο ονθυῖορ {Π0 
τηοπηᾷ. διπλάσιόν τε πόνον, α ἐιρογοϊα τγοιιδῖο, τϑβα] τσ ἔγοτα 
Πᾶν ῖηρ' ΔΠΟΙΠΘΙ νγ8}} ἴο 885. ἐν. ο. «γίγνεσϑαι, ὃ6 πιο76 Θι)ροδθά, 10 

ηὐδϑίϊο5 οη, δοξϊ, εἰ4ε8. Τῷ 11 τϑϑα!]ν 6. 566 πϑὺ ἴῃ ΔΡργοδοηΐπρ ἃ 

Ὑ74}1 θοπαϊπρ' ἱπυγασα δηα Πανὶπρ ἔνγο Ῥγο]θοίϊ πο ΔΏΡΊ65, 85 {15 ΠΟῪ 

γὙ78}} σοῦ] Ππᾶνρ, [Π6 ὈΘβίοσουβ σοῦ] 6 ΘΣΡΟΒβϑα ἴο τη 551165 ἀἸἰβομαγρϑαᾶ 

ΟΠ ΟἰΠ6Γ 5146 85 Ὑ76}} 85 ἴῃ ἔγοπί. 
4. μηχανάς. ΤΠ ΤΟ]]ονῖπρ οοπίοχῦ 5ῃουνβ {Π8ὺ δύ οι -ΤΆΤῚ8 ΔΓΘ 

Του γθα ἴο ἴῃ {Π1|5 σσοτγά. τοῦ μεγάλου οἰκοδουμήματος ἀΘρΘη8 ὁ 
ἐπὶ μέγα, α οοπδίἀογαῦϊο ραγέ 47 ἐπ6 σγεαΐ «ραϊ], 1. 6. ὅπ Ὑ178}1 γτὶῖβοα 
αραϊηϑῦ ὑπΠ6 τηουπᾷ. ὅοιπο ἰγαηβαίθ, ϑλοοῦ ἐλ6 ἴαγ 76 8167 8076) 

φΟ}} σοηδίογαδίψ. Τῦ 15 ουϊάθπῦ ὑμαῦ {π6 Ὀδύξου πρ-τϑτ νγἃ8 αἰγθοίθα 

αϑαϊηβὺ {πδῦ ρογθϊοη οὗ [Π6 ν78}} ὑπο Πδα ὍΘΘη ΤΘΟΘ ΗΠ ὈᾺΪ παρ ἴο 
οὐοτῖορ {Π|Δ τηουπᾷ, 85 {Π6 ϑηρίηθ νγὰβ νγουκϑα ἔγοιη {Π6 ἕορ οὗ {ῃ9 

τηοππᾷ. κατὰ τὸ χῶμα προσαχϑεῖσα, δοῖπᾳ ὑγοισῆξ αἴ προ ἐλ 

φιοτιγια, ἄλλας δὲ τοΒροπαᾶβ ἴο μίαν μέν, πᾷ 15 'ἴπ ραγοϊἰν6 ἀρροβὶ- 

(ἴοπ ἢ μηχανὰς αὖ [Π6 σομηΠΘ Πποριηθηὺ οὗ {Π6 βθοίϊοη. ἄλλῃ τοῦ 
τείχους, ἦτ οὐδ" ραγ 8 977 {76 τραἰῖ, ἀνέκλων, αγειρ τρισαγ 8, 1. 6. 

αἸνογίθα {π6πὶ τΟϊη ἃ αἰγθοὺ Ὀ]Ονν ἀρδϊηβῦ {0 "ἡ γ8]]. καὶ οσοππθοίϑ 
ἐνέκλων δῃα ἀφίεσαν. δοκοὺς... . ἐγκαρσίας, 8ιιϑρεηα της ἤπισα δϑαηιβ 
ὃψ Ἰοης ἵγοτ οΠαϊΐη8 αὐ φαοΐ, ὁπα, απὰ αγαιοῖτ ἐδθην “0 ὄπ α 8ἰαγιεϊη 

αἰγοοίίοη, ὃν ἔιρο ογώπεβ ρίασεα, οὐϊφιοῖμψ απα δὐγδίοἠιης οὐδ)" ἐδ τοαϊῇ, 

τομὴ τοῖογβ ἴὸ {Π6 ὁπα οὗ {Π6 Ὀφᾶπη ὙΠ ΘΓΘ 1ῦ νγᾶ5 ουὖ οἵ, ἀπὸ κεραιῶν 
ἰβ ο Ὅ6 7οἰποᾶ τ ἀνελκύσαντες. Νοίϊοθ {π᾿ οτηἰββίοη οἵ [μ6 ΘΟρυ]8- 
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ἀἶνο Ὀούνγθοη ἐπ ραγίϊοῖ 95 ἀρτήσαντες 8η4 ἀνελκύσαντες. ἀφίε-: 
σαν τὴν δοκὸν--ἀπεκαύλίζε. ῬΘΡΌ]ΑΙΥ οἵ οοπδύλποίύΐοη. ὑγουἹᾶ Πᾶνθ 

ΤϑαυϊΓθα ἀφέντες τὴν δοκὸν---ἀνεκαύλιζον, δ'πο00. ἅς, ὈῪ {8 ἴοτος οὗ τε, 

ΤΟΥ αἶβδο το {ῃ6 Ἰαϑῦ Πῃ ΘΙ 61 ὈΘΟῚ Πρ Ὑγ ἢ καὶ δοκούς. Οἷ δοοοπηῦ 

οὗ 1Π6 ᾿πίθυυθῃΐηρ γον 5, Δα Ὀθοϑαβο ὕΠ6 Ὑγ ον νη θα ὕο Θχρ]δὶπ 
ὙγΠαῦ βοτῦ οὗ ἃ ᾿ηδοῃϊηθ 1ὖὉ νγᾶβ, τ ΒΙΟἢ ΤΠΘῪ πβρα το Ῥγρακ ΟΥ̓ {πΠ6 μοϑᾶ 

οὗ τ Ῥαύϊογιπρ Θηρίηθ, [Π6 Θοπβί πού νγ885 ΟΠδηροᾷ. χαλαροῖς 

ἐνν ἔχοντες, τοὐέ, δἰαοθεηοα οἠαΐη απ ποί ἀοϊάϊηιρ ἐξ ἐπ, ἐλιοῖν παπαϑ, 
Ἰ. 6. Ἰουπρ 10 ρὸ ΦΠΤΟῸΡῊ (διὰ) {Ποὶν Παπᾶβ. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΤΥΧΥῚ. 

Βοῖπρ Ὀαῆ]οα ἴπ 81} ἐποῖτ οβοτίβ ἰο ἰακο {πο οἰΐγ, ἴῃ ῬΘΙΟΡΟΠΠ ϑἴδη8 τη 8 6 Ῥγραγαίϊοηβ ἴο 

ΘοΙρ οἴου ἱπνυοβῦ ἴξ (8 1): ΠΟΥ ἀοίθιτηϊπθ ἴο ἐστ, μου νου, ἢγϑὶ ἕο θασπ ἔῃ οἰΐν, Ὀοὶῃς 

ἈΠ πρ’ ἴο πμἄοτρο {πὸ ΘΧΡΟμδ6 οὗ ἃ Ὀ]οοκαᾶο (δ 2); [ὉΓ [Π]5 Ῥτροβο ἔπ ν ποᾶρ Ρ 

ΘΟ ΒΕ 0165 Ὀούνυ θοπ {Π6 τη Πα Ἀπ [ΠῸ νγ8]}], ἃπα ΤΌΤ {}}15 οἰθυ δίϊομ ἴο55 ἔπτη ἱπίο {π6 

οἷν (δ 5): νι [Π6 856 ΤΠῸῪ ΠλΔΚ ἃ στοαὶ ἢἔτγθ, δηἃ 816 ομἱν Ἱκορῇ ἔτοπι οἴδοιύπο {πο ὶγ 

Ῥύχτροβο ὈΥ ἴῃς νναπῦ οἵ ἃ βιυ Π]οἱθπῦ ὈΓΘ6ΖΘ, ἃπα ὈΥ 8 ΠΟΑΥΥ γαὶπ ἡ ΒΊΟΝ 18 τοροσίθα ἴο πᾶνὸ 

οοτηθ οἢ (ὃδ 4-0). 

1, τὸ ἀντιτείχισμα ΤοῖογΒ ἴο ὉΠ ΟΓΘΒοθη -9ῃροα γγ8}}. ΟἿ ΤΙ. Τό, ὃ 8. 

Καὰρσ, τϑίθυβ Ὁ αἶδὸ ἴο {πΠ6 που ]Υ οοηδίγ ποία ρογίϊοῃ οὗ {ῃ6 οἹα γγ8]]. 

ΟΥΑΙ δ. ϑι4: ἀπὸ... «δεινῶν, ὃψ ἐδι6 ργ θη) ηχϑώγιβ 9 ἐφ» 7ῸΥ. 
Ἐρίδγθηοθ 1ἰβ ῃδα ἴο ὕπ τηοὰπα δηα ἴο πΠ6 Ὀαύίθυϊ πρ-Τ γη8. 

τὴν περιτείχισιν ἴῃ ΟΥ̓61 ἴο τΘᾶάπορ [Π6 ρΡ]δοθ ὈΥ ἔδιπίηθ. 
ὥ. εἴ πως---προσαχϑείη. ὅθο Ν, οη εἴ πως πείσεϊαν, 1. ὅ8, ὃ 1. 

δαπάνης καὶ πολιορκίας 5 Ραῦ ὈΥ ΠΟΠαΙΔΑΥΒ [ὉΥ δαπάνης τῆς πολιορκίας. 

ΤῊΘ ΘΧΡθηβο οἵ Ὀρβιορίηρ ἃ Οἷὐυ 18 βθθῃ ἴῃ {Π6 ἱηνοβίτηρηὐ οἵ Ῥοίἀ:8. 
560 Ν. οπ 1]. 70. ὃ 2. 

8. ἐς... προσχώσεως, 77)8ὲ γυΐο ἐδ ϑρασθ δούιδθοη, ἐ}ι6 πιοιιπᾶ απ 

ἐδ τσαϊ!. ΤῊΘ τηουηα οἡ {π6 βἰάθ ἰουναυ 8 {Π0 τν8}} Β]ορθα ἄονγη, 50 
ταῦ ὙγὨ}16 Π6 Ῥαβθ του Π θα {Π6 γ78}}, ὕΠΘγ 6 σοῦ ϊα θ0. ααἰϊΐθ ἃ Βρ8οθ 
ἸοὉ ρθη αὖ ἴῃ βασηη}ῦ. ΤΊΠΘ προρββιυυ οἵ Π]Ππσ {Π18. γν}}} θ6 οὈνἰουβ 

ἴο 8}}. γενομένου, 80. τοῦ μεταξύ. ἐπιπαρένησαν. .- -μετεώρου. 

ΤῊ ογου ἰδ: ἐπιπαρένησαν (ἠΠφωρφοά κι 8146 ὃψ 8146) καὶ τῆς ἄλλης πό- 

λεως ὅσον πλεῖστον ἐδύναντο ἐπισχεῖν (0 γδα0}}) ἀπὸ τοῦ μετεώρου (7) 'ὁην 

ἐλ ποΐσηέ 4 {λι6 ηιοιιια). πόλεως ἀορομθ ἢ. πλεῖστον, πα 15. Θ1π- 

Ῥ]ου θᾶ 858 ὑποῦρὶ {Π6 ν᾽ 8}} ἀραϊπβῦ τυ μο {π0 ἔαροίβ (φάκελλοι) Ὑγ6 19 

{πγουγ ἢ νγὰ8 ἃ ραγὺ οὗ {Ππ| οἷν. τῆς ἄλλης πόλεως ΤΘΙοΓΒ ἴο [Π6 Βρ800 

Ῥούνγθθη {Π οἱ ἃ νν8}} δα {Π|6 Ἰὰ ΔΓ -ΒΠαρθα οὔθ ὨΘυ]Ὺ Ὁ}, ἔῸν ἰὖ 18 

ουϊάᾷθπῦ ὑπαῦ Ῥογομα {ΠῸ Ἰαβί-τπηθηθοηθα ομθ, ἰαροίθ οουἹὰ ποῦ ὉΘ 

{σονται οΟὐμθυυνῖβο {πη ὈΥ ΤΔΟ 68. 

πρὸς 
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4. ξὺν ϑείῳ καὶ πίσσῃ ἴπι ΟΥ̓ΔΟΓ ἴο τη8κο {Π0 ἢγθ ἰ8κθ Ἰηοσ6 τά] Υ 
8: ἃ ὈΌΓΗ ΤΉΟΓΘ ΒΌΓΘΙΥ. ------- φλὸξ... εἶδεν, 80 σγοαΐ ὦ 77γ6 α8 ἼΟ 06 

6067" αἰγυῦες ἐϊιαΐ ἐΐηιθ ϑαιο ψἰπαϊοα ὃψ πιογῦϑ ἀαπᾶϑ. ἤδη, αἰγεαάῃ, 
λϑνϑέφγογο. ὕλη τριφϑεῖσα---πρὸς αὑτήν, ἐλ6 δ αγοἾ68 97 ἐδ 707 68ὲ 
δοίη γεδόθα οπα ασαϊηϑβέ {6 οἰἤιθν. ἀπ᾽ αὐτοῦ, 1. 6. τοι {815 δὐίτῖ- 

ὕϊοπ οὗ {π6 ὈγϑΠΟμΘ5. ΤΠ}5 8] βίοη ὕο ἢτθ ἀροπ {88 τηοππίδίη8 15. ἃ 

Κιπᾶ οὗἉ ΓΟΡΙΥ ἴο δῃ δῃηὐοἱραϊθα οδ]θοϊϊομ, ἰῃ τϑβρθοῦ ἰο {Π6 συϑαίηρββ 

οὗ {μ18 ἔτ ἴπ {Π6 οἷν Θοιαραγθᾶ ἢ οἴμοι οοηῆαρταίίοπβ. ΤῊ {γαίῃ 

οὗ Τπουρ}ιῦ 15: {Π6 ἤξθ ἴῃ Ρ]αίθθα τῦᾶβ φυθϑίου ἔμ8η 8ηΥ ὙΒΙΟΝ Πα 

ΘΥ̓ΘΙ γοϑῦ θη Κἰ πα ]64 τῖθ μη 8, ἕο {π6 τηοππύδίη- ἔτθ5 ὑυ μοι Πᾶγο 

ὈΌΓΠΘα 50 ἤθιοθὶν πα οχίθ ΒΥ Υ, Ὑγ6 16 ΘηΚἰπα]θα ποὺ ὈῪ Πυϊηδπ 

ἈΘΌΠΟΥ Ὀσὺ ὈΥ {πΠ6 τηπΐμ8] δούϊοη οἵ {Π6 ἴογοϑῦ ὈΥΆΠΟΠ 65 ἀρϊίαςοαᾶ 

ὈΥ Βίρῃ τὰῖμπαβ. Τὴ ὑγουᾶβ ἀπὸ ταὐτομάτου 816 ἐπμογθίοσθ μΙρΉγ 
ΘΙ ΡΠ δϊο. 

ὅ. τἄλλα αἰδαβίουβ πα ἀδηρο 8. ἐλαχίστου ἐδέησε διαφϑεῖραι, 

τοαγιξοα διιέ {ἰε{16 γ᾽ ἀεδέγομψίη (ΞΞΞ τοοὶΐ πυΐγὴ, ἀοβίγομοα). ἐλαχίστου ἰ5 

{πὸ σρηϊνο οἵ βθραγδίϊΐοθ. Κ΄. ὃ 271. 2. ἐδέησε, 80. τοῦτο, 1. 6. τὸ 

πύρ. ἐντὸς... -πελάσαι, 707} τοὐέδἴη, ὦ ἴα} 76 8ρῶσθ 9 ἐλ6 οἱέψ ἐέ τρα8 

ἡηιροϑϑίθϊο ἐο αρργοαοῆ, οτν ἀοοοπηῦ οἵ {π6 ἥδτηπθβ. βοιηθ ψιποῦύ 5αῆ]- 
οἰθηῦ ΤΘΆΒΟΙ τηΆ το χωρίου ἰο ἀοροπᾷ ὁ πελάσαι, 707" ἐξ τοα8 ἱπιροδοίδῖο 
ἐο ἀρργοαοῖ, ὦ ἰαγφο ραν 47 ἐλ6 οὐέψῳ τοἱέλῖηι. πνεῦμα... ἐναντίοι 

ἔα ΙΒ 65 [Π6 Τϑά5 0} [01 ἐπ οΟ]]θοίϊοη οἵ 580} ἃ Τη88558 οἵ σοιη πβ 10 165, 

ΤῊΘ Ῥεοβίορουβ πορραᾶ {πδὺ [ῃ6 ΠΙρΡῚ τυὶμα νγου]Ἱᾶ ΟΔΥΤῪ {Π6 ἤδιηθβ ἀπᾶ 
ῬαΣΠΙηρ Πηϑίθ 1815. 5010} ἃ αἰβίϑῃηοθ 85 ἴο σϑ8ο ἢ [ῃ6 ἀνθ] ηρ8. 
αὐτῇ 1. 6. τῇ φλογί. ἐπίφορον, 7αυογαῦ ὁ. 

0. ὕδωρ---σβέσαι 1ῖΒ Θροχοροίϊο8] οἵ τόδε ξυμβῆναι. 

ΟΗΑΡΤΙΒ ΤΙ ΧΧΎΥΤΤΙΙ. 

Βεῖπρ ἀἰδαρροϊηἰοαᾶ ἴῃ {Ποὶγν αἰζοπιρὶ ἴο Ἰθαν [Π6 οἰΐν, [9 ῬΘΙΟΡομ πο βίδη5 ρτοσθϑᾶ ἰο ἄγαν ἐπ 9 

11η685 οἵ ἱπυοδίσηθηΐ (8 1): αὐὔΐοσ νυ ῖοἢ, αἰντ απο ἴΠ6 ἀν οὗ νγδίοϊπο [Π 6 ΡΙδοθ θοένγθοσι 

ἃ ἀοίδοτηθπέ οὔ ἔπ ῖν οὐ ΤΌΤΟ65. δηα ἴΠ6 Βωοίϊβπβ, μον ἀθρατί ἴο {πε ῖγ τοϑρθοίνο οἱ 68 

(ξ 2); ἔππθ ῬΙδίσδηβ 180 βίαπα {Π15 5 πατ Ὀ6 1. 400, Ὀοβίᾶ688 80 ΑἸΠΘμΐδη ΔῈ Χ Π τίθϑ, πᾶ 

ΒΟΙΏΘ ὙΌΠΊΘῚ ὙΠῸ ΔΓ Ἰοῖξ ο Ῥγθραγθ {πον Το, 8}1 {Π6 τοϑῦ μαυΐηρ Ὀθθπ δοηΐ ἴο ΑἴΠΘ ΗΒ 

(δὲ 8, 4). 

1. τὸ δὲ λοιπὸν ἀφέντες. ΤΊΉΘ56 ΟΡ ΔΓ ΓΟΡΘΓΘΩ ἃ5 ΒΡΌΓΣΙΟΙΒ ὈΥ͂ 

ῬΟΡΡο, δπᾷ ἃγθ Ὀγδοκοίθα ἴῃ 8}} {Π6 Ὀθϑὺ θα! 8. διελόμενοι... .. 
χωρίον, αἰδένἰδιιύζγι {16 ϑραοθ ἀηιοηρ {λ6 ϑουθγαΐ οὐέΐο8, 1. Θ. ἃ. Ῥογίϊοῃ 
οὗ [86 βρβοθ ἰο 6 οἰγουτην]αίθα υγὰ8. δβϑίσηθα ἴο θοῇ βίϑίθ (οἴ. 

ΝΘΒομι. ομᾶρ. Π|., ὙΠοτο Π6 το Κ οἵ ὈΌΠ]αΙηρ [πὸ τν8}} νγὰθ αἰν θα 
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οὔ ἱπίο ρουίϊομβ). [ἢ τοϑρθοῦ ἰο {86 π80 οἵὗἉ {815 Οἰσουτα Δ] ΐοη, 560 

Ν. οἡ [Π. 7. ὃ 1. Τὴ Ῥγουΐουβ 078}} (17. ΤΊ. 8 1) νγχᾶβ ΟὨ]Υ ἃ Ῥδ]βαᾶθ. 

-- ἐντὸς ἀραϊπδῦ {πΠ6 Ὀοβίορθᾶ, ἃπᾷ ἔξωϑεν ἃραϊηδῦ ἃ Ἰην Δα] ηρ; ΘΗΘΙΗΥ͂ 

οὗ {π6 Ὀθβίθρϑυβ. 

9. περὶ ἀρκτούρου ἐπιτολάς, '. 6, Δθουύ [Π6 τα! ]6 οὗἨ ϑθρύοιηθον, 

ὙΠΟΠ {π|8 βίαν τἶβοθ ἃ 1010 ὈΘΙΌΓΘ βαητίβθ δηᾷ ἰδ υἱβῖ 016. ΒΥΘΟΟΥ 

μᾶς τυ ϊτἴθη ἃ να] θ8 016 ποίθ οα {Π|8. ῥῬᾶββαρθ, τυ βίοι 1 8πὶ ΘΟΠΊΡΘ θα 

το οὔ ἴοσ {89 586 οἵ Ὀγου νυ. 

8. πλῆϑος τὸ ἀχρεῖον, ἐἦι6 ηυιυϊἐ ὑπ! εἰδο1688 ἴον ὙΤ8Υ. 

4. κατεσκευάσϑη. ΟἿ. Π, 8. ὃ 1; ὙΠ]. ὅ. ὃ 1. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΤΧΧΙΧ. 

ΑΡοπέ {πΠ6 βᾶτηδ ἔτπϑ Ὑγῖ ἢ [Π6 ουθπίβ 7ιϑὲ παιταίοα, ἔμ Αἰμοπίδη8 Τη8 6 8Ππ| ΟΣ οπ ἱπίο 

ΟΠαϊοίαα ἀπᾶ δἰζοταρί ἴο [86 ϑ'ραγίο!αϑ (8 1); Δ ΧΙ ΠΔΤΥ ἕοτοοϑ Παν]ηρ ΘΠ. δ πΐ, ΒΟΥΤΘΥΘΙ, 

ὅτοπα ΟἹΚ πέμτι8, {πὸ οἰ ΖΘ 8 ΤΩΔ ΚΘ ἃ 58} θέ ἅτ ΘΟ ροΠοἃ ἴο τρίγοδι Ὀθίοσο [Π 6 Αἰ Ποπῖ8Π8 

ἱπίο {π6 οἷδν (88. 2, 8); ἴμ6 ποῦξθ δπᾶ Ἰσ πῃ -ἀτταθᾶ οὐὁὨ ἴῃ6 ΟΠδι οἰ ἀἴδηβ, ΒΟΎΥΘΥΘΓ, ἀοῖραῦ 

ἔποξο οὗ ἐμ Αὐμϑηΐδηβ, ἀπα {Π|5 εἶν 68 τῖβα ἴο ἃ σἤδησΘ 'π {Π6 Ῥαίι]6, 5ο {Παῇ ἴῃ Αἰ ΒΘ ἶΔη8 

ῬδοοπΊο ἐπ 6 το γα Πρ ΡΑΓΕΥ͂ ἈΠ ἃτΘ ΘΟΠΡΘ]Θ ἰο ΗῪ [ῸΓ Βαίθυ ἰὸ Ῥοίἄεθ8, υυῖτα {πὸ 1088 

οἵ 430 τηθῃ δπᾶ 81] {Π|θ|1 Θοματη ΠοΓ8 (88 4-|). 

1. τῶν Πλαταιῶν 15 [πΠ6 οὐὐθοίϊνο αοηϊῖνϑ. ἑαυτῶν ἴῃ αἰΒίπο- 

λοι ἔγοτη ὉΠ 61" 811168. ἀκμάζοντος τοῦ σίτου. ὅὃ60 Ν. οπ 1]. 19. 

81. τρίτος αὐτὸς (866 Ν', οῃ 1. 46. ὃ 2). ὙΠ ΟΥΠΘΡ ἸθϑάογΒ Ὑγ6 ΓΘ 

ῬΒΔΥΠοιηδοῦυβ ἀπ ΟἉ]]Π1Δᾶ.5. ΟἿ, ΤΠ. 70. ὃ 1. ----- ὑπὸ Σπάρτωλον, 

(φῦ πιωπία ϑραγίοϊ.) Ῥορρο. ὃ. ΒΙοοιηῆθ! ἃ, ὑγ]ο ΒΌΡΡΟΒΘ8. {Π|6 

οἰδαδίίοι οἵ Ξργίοιαβ ἤο μᾶνθ Ῥθθη οἡ ἃ οἰιδίη οὗ 1118. Ὑγῖ0} βκῖνῦ 

ἔπ οοδβϑίύ. Ῥορρο (Ρῖοϊορ. 11 Ρ. 869) πὰ Κιορογὺ ἢχ 18 βἰὑπδίϊοπ 

ποὺ οἵ ΟἸγπίμαβ; θαῦ ΤραΚο βᾶγ8 (Νονῖμ. ἄτθϑοο, 1ΠΠ. Ρ. 466), ἐπαῦ 

1 Ιὰγ αὖ πὸ ρτϑαὺ ἀἰϊδίδμποθ ἴο 89 πουίμνγαγα οἵ ΟἸΥΠΕ 15, πρασ- 

σόντων, αἴηυΐηᾳ οΥ οογέγ πῃ ἴο Ὀτίηρ; ἀθουὺ ἃ ΒαΓΤΘΠΩ͂ΘΓ. 

Ο, τῶν οὐ ταῦτα βουλομένων, ἱ. 6. Ο Ὀοϊοπροᾶ ἴο {Π|0 ορροϑβῖίθ 

Ῥδτίυ. ἦλθον ἔγοτα ΟἸΥΠίΠ8. φυλακὴν οἵ Ξϑ'ρδτίο] 8. 

αὐτῇ τῇ πόλει, εἴοδο ἴο ἐ]ι6 οἰέψ. 

4. εἶχον τοῖοτβ ἴο ὑπ ΟΠ] οἰ ἀϊαη8, ἕο οὐ πολλοὺς πελταστὰς 8 το- 

Βροπᾶρα ἴο τηοβὺῦ οἰθαυ]Υ ὈΥ ἄλλοι πελτασταί, 8 τηπδῦ {που θοτο γον 

ἴο ἴοτοοβ Ὀϑϊοπρίπρ ἴο {Ππ6 βᾶπη6 ρα. 80 ῬΌορρο δπᾷ Κυῦρον πηᾶθν- 

βίαπα ἴύ, 
ὅ. τοῖς τε προσγιγνομένοις, ὃν {7,6 τοί ΟΥ̓ οοηιθγυΐ νγ ῖοὰ ἐμὲ {γΘ 8 

Βεᾷ τϑοθὶνϑᾶ. πρότερον {118 ἀοοοββίοη. οἵὐἨ [ΌΓΟΘ. 

τοίουβ ὅο {π6 ΔιΒοηΐδηβ. 

πρὸς 

ἀναχωροῦσι 
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6. ἐνεδίδοσαν, ἱ. 6. [πΠ6ὸ ΟΠ ΔΙοἰαἴ8πη5. δπᾶ Κὅρδι(ο 88. ------ ἀποχω- 
ἐνέκειντο ἃ πα ἐσηκόντιζον τοῖον ἴο {16 

ἧ δοκοῖ (δ0. καιρός), τ0}16} 6061" Ο}}07- 
ροῦσι, 80. οἱ ᾿Αϑηναῖοι. 

ΟΠ ΔΙ οἰ ἴδ η8 δπα {ποὶγ ρδγίυ. 
ἐιγυϊέμ ΠΥ θά. 

Ἴ. τῷ περιόντι τοῦ στρατοῦ, «οὐξ, ἐΐ6 ατγπὶῳ τολίοΐ, γοηιαϊηοα, αἴθ 
{Π6 5Β]απρηΐογ. 

ΓΈΓΑ ΠΝ ΠΝ ΚΑ΄ 

ΑἹὐ ἴδο ἀτραοπί βο!οἰἐβεϊοη οὗ [Π6 Ατατδοϊοίβ, {16 Τιδοοςοπποπίδηϑ Πὲ οαξ 8η Θχρϑᾶϊ οι δσαϊηβῦ 
᾿Αοαιπιδπία πᾶ ἐπ δαἀϊδοθπῦ Ρ]8οθ8, (π6 Οοτί π  ἴδη5 οἱ ηΐπρ Ποατε!]ν ἰπ [Π 6 ΘΠ ογρτῖβθ πᾶ 

Ῥγρδυῖηρ ἴο Γατσηΐϑῃ ἐμεῖγ ποία οἵ Ξῃ05 (88 1-3); πανὶπο οἰμαθα [Π6 οὐϑογσυδίϊοπ οὗ 

ῬΒοιτηῖο, ἔπ Υ ΠΊΔΚΘ Ῥγρασϑ οι ΤῸ ἐπ6 Ἰαπᾶ δχρθαϊίομ (8 4), τυ ἘΠ ΔΌΧΊΙΑΓΥ ΤΌΓΟΘ5 

οὗ ἴῃ Απιρτδοίοίβ, Τιϑιιοδαϊαπβ, ἀπδοίοτίαηβ, Ομδοηΐδηβ, ΤΠΟβρσγοίδη8 πα οἴμογβ [86 

Βραγέδῃ δᾶτηϊγαι υυἱἐποαῦ τν αἰ πα ἴῸΓ ἐμ6 ΟοΥϊμἐμἴατι ΠΑΥΎ, Ταυϑ568 Γὐπηπεθα, 8} ΤΠΔΤΟΠ 68 

αϑϑϊηβί δέγδιβ (88 ὅ-ἴ). 

1. ᾿Αμπρακιῶται καὶ Χαόνες. ΤΉΘΒΘ ῬΘΟΡΙ]Ὸ νῦοτΘ πηϊξοα ἴῃ ἐπΠ6 Ατη- 

ῬΒΠοΟΒίδη υγαγ. ΟἿ, 11. 68. ὃ 9. ναυσὶ... «σφῶν. “ῬοηΘ Ρογίπϑ, 

οτγ, παυΐδιιβ βύπυιΐ οὐ ροαϊίαξζιν 8φοιη." ῬΟΡΡο. ξυμβοηϑεῖν, 10 

αϑϑοηιδίο 70. ἀοζοτιοθ, ἰο γεπα 6} οϊγιέ αἷά. τῶν ἀπὸ ϑαλάσσης 

᾿Ακαρνάνων, ἷ. 6. τῶν ἐπὶ ϑαλάσσῃ ᾿Ακαρνάνων ἀπὸ ϑαλάσσης, ἴΠ6 ΡΓΘΡο- 

βἰομ ἀπὸ Ὀοὶπρ πϑθἃ ὈΥ ὙὯΥ οἵ δοοοιητηοαδίϊοι γ ἢ ξυμβοηϑεῖν, ἃ5 
- Φοποῦϊπηρ ὙΠ Π66 {Π6 αββιβίδποθ ργοοθθᾶθα. 866 Ν, οῃ 1. 18. ὃ 1. 

ἂν ὈΘΙοΠρΒ ἰο κρατήσουσι, δα ἀοποίρ8 {Π6 Θχϊβίθμοθ οἵ 8. οοπαϊ!]οη οα 

τ ΒΙοἢ. {Π6 γ Ὁ ΤΥ Ὀ6 ΒΕΡΡΟΞΒΘϑᾶ ἴο ἀβρθῃηᾷ. ΟἿ, 99 }}5 Κη. ὃ 424. δ. 

ΒΟΙΏΘ ΤῊΔΥ ῬΓΘΙΟΙ (0 οοπβίγποῦ ἂν ὙΠ σχόντες --- ἢν σχῶσι. κρατή- 
σουσι---ἔσοιτο. ϑὅΐποἢ 8η ᾿πίθγομδπσο οὗ τηοοαβ ἴῃ ἀθρθηἄθποθ ΠΡΟῚ 
{6 βϑτὴθ οὶ 15 ααϊίθ᾽ ἔγθαπθηῦ, 85 086 ὙΥΙ ΘΓ Ὑγ]ΒΗ65 ἴ0 ΘΧΡΙΘΒΒ 66Γ- 

ἐδ Υ ΟΥἩ ῬΓΟΌΔΌΙΠΥ Ο]γ. ΟἿ, 9915 Κ μη. ὃ 802. 8. ὦ; ΜῈ. ὃ ὅ29. δ. 
ὁμοῖος, ἐ}ι6 βαῆια ἃ5 ὈΘΙΌΓΘ. ἐλπίδα δ᾽ εἶναι. ΤῊΘ σοπδίποίϊοπ 

ἴθ ΠοῦΘ γιῦὶθα ἔοπι ὅτε Ὑγὶἢ {Π6 ᾿ἱπαϊοαίϊνο, δηα {Πθὴ τ ἢ {Π6 ορία- 
{ἶνο, ὅο {π6 δοοπβαίϊνο πῖτἢ {10 ᾿πῆππ|ἶν6. 

ῷ. ἔτι ὄντα. Τὴθ οῇῆοο οὗ δάτηϊγαὶ νγὰβ συ {Π6 Κ'Ραγίβϑηβ ᾿ἰτηϊςοα 
ἴο 8 ἀοῇπίίο ρουϊοὰ. ὙΤπῦβ ἴῃ ὙΠ1. 20. 85, 1Ὁ ΔρΡΡρϑαῦβ ὑῃδὺ [89 οοτη- 

τ] Πα τγῶϑ Πἰπηϊ ρα ἴο οὴ6 γϑαῦ. [Ι͂η {6 Ῥορίηπίηρ οὗ {6 νῶν, ΒΘ 

ϑραγίδ νγὰβ ἱρπουδηῦὺ οἵ τηδυϊ γηθ ΔΒ 1.8, {ΠΘΥΘ ὙγΟΥΘ. ΟὈΊΟΙ5. ΓΘΆΒΟῚΚ 
ὙΓΠΥ [Π6 ἴογΠ ΟΥ̓ ΘΟΤΩΙηΔ Πα 5ΠΟυ]α Πᾶν ὈΘΘῚ ΒοΙη θυ Πδῦ ἸΟΠΡΌΙ. --ττττ- 
ἐπὶ ναυσίν. “ῬΑτα5 αἰούπμη ΡῬΙῸ ἐπὶ νεῶν 508 ἐν ναυσίν." Ῥορρο. 
τῷ ναυτικῷ, {}:6 7766 ἴα ᾿ΘτΘ Ῥαύ ἔογ {Π|6 βαΐϊογ8 ὍἼ1|ὸῸ τηδπηθᾶ ἴύ. 

τάχιστα ὈΘΙοΠρ5 ἴο παρασκευάσασϑαί τε ὡς τάχιστα καὶ πλεῖν. 

8. ἀποίκοις οὖσι, δοσαιι86 ἐδιον 10676 ἐλδῖ)" οοἹογυϑίβ (566 Ν'΄. οπ 1. 9. 

ὃ 4. Τῇὴθ Ατηργδοϊοῦ ΘΟ] ΟΥ̓ τῦ85 οὁπ6 οἵ {Π6 φδυ]οϑὺ οὗ ἐμ Οοτ πε μΐϑαι 

« 
ως 
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ΟΟἸοπἶο5, θοϊηρ Του π 64 ὈΥ {πΠ6 Ἡογδοᾶςθ. ΟἿ, ΜΌ]]οΥ 5 Τουΐδπβ, ΤῸ Ὁ 
180. ἐν παρασκευῇ ἦν --- παρασκευάζετο. πρότερον ἀφικόμενον 

Ὀθοδτβθ {ΠΥ ὙγΟΓΘ ΠΘΘΙΘΓ [0 ὕΠ6 ΗΪΔ06 οἵ ΓΘ Ζυ οι. 
4. ὃς... «ἐφρούρουν. ΟἿ. 11. 09. ὃ 1. 

ὅ. Χάονεςς ὅθ. Ν. οη 1]. 608. 8 9. 

ὃν ζΔἴηρϑ. 

τιαγίδβέγαοῃ. 

6. Μολοσσοὺς---καὶ ᾿Ατιντᾶνας. ΤῊΘ ΤὈΓΊΠΘΙ οἵ {ῃ 686. Ῥθορὶθ οοοῦ- 
Ρἰθα Ὁῃ6 αἰδίγιοῦ που οἵ Ατηθυϑοῖθ (56. Ν. οἡ 1. 180. 8 2), δπα {Π6 

ἰαϊίθι. Ὀογάθγθα ὁπ {Π6 Δο]οββίδη8 ἴο {Ππ6 ποιίῃ-νγοβί, δα υλοίησ [Π9 
ἜΡΡΘΙ βύγθαμηβ οὐ ὕΠπΠ6 βου! -ϑαβῦθι ἢ ὈΥΆΠΟῊ οὗ {ῃ6. Αοπϑ (οἴ, ἸΚΊΘρ νυ 5 

ΜΔρ), πα, δοοουαηρ ἴο Τιθακο (Νουίῃ. ατθθοθ, Ρ. 118), [π6 τποπη- 

ἰδ ΠΟῸΒ. ΘΟῸ ΠΥ Ὀδύνγθοη {η6 Αρϑὰβ δπᾶ [η6 Αουβ. Παραναίους. 

ΤῊΪΒ ῬΡΘΟΡ]Θ 5661 ἴο μᾶγθ ΟΟΟῸρΡΙ θα ἃ αἰβίτιοῦ που ῃτθαβῦ οὗ Αὐἰϊπίβηϊα, 

ΟἹ {Π|0 ΠΡΡΟΙ βίγθδμηβ οὗ {πΠ6 που -Θαβίθυπ ὈΓΆΠΟΝ οὗ [Π6 Αοὔθβ. ------ 

᾿᾽Ορέσται. ΤΠ Ἰοοδίϊοη οὗ {Ππ18 ἐγ] 6 15 Ἰπνοϊνγϑα ἴῃ οὐβουσγ. ϑοιὴθ 
Ῥίδορ {θη ἴῃ [6 ποτ -τοϑῦ ρατῦ οἵ Ἐρίταβ, δα οὔμουβ τοσαγα {Π 61 

8.5 ΟΟΟΌΡΥ Πρ ἃ ἸΠΟΤΘ ΘαΒύΘΥ]Υ ΡΟΒΙ[10Ὲ. 

Ἴ. κρύφα τῶν ᾿Αϑηναίων. ΟΥ̓́, 11. 29. ὃ 7, οτΘ 1 ΡΡΘδΓ5. {παῖ 
Ῥογαϊοοαβ ΤΟ  πηΘα 8 Δ]Π|8πὸ0 γἢ {π6 ΑἸΙΘπΐαπ8. 866 Ν, οἡ 1. δθ. 

ξ 2. ὕστερον (--- ὕστεροι), ἴοο ἰαΐε, 1. 6. αἴτον τπ6 Ἡρσθῦ νγὰ8 νου. 
8. ᾿Αργείας οἵ ΑἸηρΡΒ]Π]ΠΟΟΗΪΔ. Λιμναΐαν, ΠΟῪ ΔΟΟΟΓΡΑΪΠρ ἴο 1,68 ΚΘ 

(Νοιὰ. ατ. ΤΥ. Ρ. 2344) Κογναβαγά. Τῦ νγᾶβ {πΠ0 πραγϑϑδῦ ΠΡΟΣ ἰσ᾽ 
δύγαζαβ, οἢ πὸ βΒοπίμογη Βῆογο οὗ {πὸ ΑἸηργδοῖδη σ]ΈΕ, Στράτον, 

Θεέγαξιιϑ Ἰὰγ ὅ. ἘΣ. ἔγοτα Τὐπηπηεθα, οα. ἴπ τσ ῬΔηκ οὗ {η6 ΑΟΒΘΙΟιΒ, 

ὉΠ τγὰ8 ἃ ῬΙδοο οὗ τη πο ᾿πηρογίδπορ, Ὀοῖηρ βιτπαιοα ποτ ο [Π6 ν]]Ὸ γ8 

οἵ Τὐραπί πᾶ ΟΠ Ιου τηθϑύ, Πα ρθη ἱπίο {Π6 στοδῦ ΖΕ το] Ρ]αΐη. 

ἂν σἶνο8 ἴ0 προσχωρήσειν ἴδῃ ᾿Ἰᾶφρα οὔ ΡΓΟΌΔΌΠΙ ν. ΟΥ, 5, 8 215, 
δ; Μί. ὃ ὅ99, ἃ. 8.66 αἷδὸ θη. Δπδ0. 11. 8. ὃ 18. 

ἀβασίλευτοι, ποῖ γι οα, οὐδ7' 

ἐκ τοῦ ἀρχικοῦ γένους, Γ᾽ ἰΐ6 γαωηιυϊψ εἰρίδίθ ἰο ἐΐ6 

ΟῊἨΆ ΡΤ 

ΤῊ ΔΟΑτμ ΔῊ 88 δοῖ ὁ ἴΠ6 ἀοίοηδῖνο, δηἃ βοπᾶ ἰο ῬΠοστηΐο ΤῸΓ δϑεϊδίαπο (8 1): ἴπ6 Ῥοῖο- 

ῬΟΠΠΟΒΙΠΒ. ΤΩΆΓΟΪ. ἰουν αγὰβ ϑἰσαίαβ ἱπ ΟΥΘΙ, ᾿ πϑοθϑβασν, ἴο ἴογοθ 1ξ ἴο δι Ὀτηϊβδίοη (8. 2); 

ἴῃ ογάᾶϑυ οὔ τηϑγοῖ (ξ 8); ἴῃ Οτϑοκβ ργοοθοᾶ τὰ ἄπο οδυξίομ, Ὀὰπΐὺ (Π6 ΟΠἸδοπίδη5 ἡπᾶ 

οἴμου ΒΔΥθατίαπ 5. τυ [ἢ ΤΟΙ γᾶν σου Πἄοποο ῬγΘβ8 Τογυγασ ἴπ ΟΥ̓͂ΟΥ ἴο ἰακοὸ ἴπ6 Ρῖδοθ ἀδπᾶ 

ῬΟΔΓ ΟἿ᾽ πὸ Πόπογ (8 4); πὸ Βιγαί απ ρογοοὶ πο ὉΠῖ8, ἀπ Τουτηϊη σ᾽ Ἀπ  αβοδᾶθϑ, αὐέβοῖς ἐΠ 9 

ΟἸδοπίδηϑ, ΒΓΑ. ΠΊΒΩΥ, ἈΠ ΘΟΙΡΟὶ {16 τοδὶ ἰὸ ἴθ ὕδοκ ἴο ἐπ Θγθοίβη οϑιὰρ (δὲ ὅ-ἴ); 

ὙΓΠΘΤΟ ΠΥ 8.111 οοπππι6 ἕο ΒΩ ΠΟΥ͂ ἔμθτα τυ ἢ ἐμοὶγ Β᾽ 1 ρ8 (8 8). 

1, αἰσϑόμενοι---ἐσβεβληκυῖαν. 8606 Ν. οἡ 1. 90. ὃ 8. ξυνεβοή- 

σουν (860 Ν, οη 11. 80. ὃ 1). ΤῊ βυδάρημθββ οὗ 1η6 ᾿πυδβίοη σᾶΥθ 
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ἔμθῖα πὸ {ΐπηθ ἔο Θοποοῦῦ ΤΠΘΑΒΌΓ6Β οἵ ἀθίθποορ. 
609: 8. ναυτικοῦ... «ἐκλπεῖν. Οἷ, Π. 80. ὃ 8. 

ῷ. τρία τέλη. 866 Ν, οη 1. 48. 82. Τηθδθ αἰνβίοηβ μϑα γοϑρθοῦ ἴο 

{Π6 Ὀγθϑατῃ, ποῦ {Π6 Ἰθηρίῃ οὐ [Π6 Ἁγτηυ. ---- λόγῳ. ΑἸ] {Π6 φαϊοπ5 
Ῥοίογο τὴϑ θχοθρὺ Τἰπάου 8. ἤανθ λόγοις. ΤῊΘ Β᾽ΠρΊ 8 ΘΟΓΓΘΒΡΟΠΩ͂Β 

{6 Ὀοϑῦ νι ἔργῳ. [πὶ τοβρθοῦ ἴο {ῃ6 80 οὗ {Π680 ὕνγο ὑγογᾶβ, 8600 Ν, 
οη 11. 40. ὃ 2. 

8. μέσον μὲν ἔχοντες Ὀθοᾶτ86 ΤΠΘΥ ὙὙΘΓΘ {Π6 υγϑακοβῦ ρογίϊομ οὔ [Π6 

ΔΙΤΩΥ. ΤῊ ΔΓΌΟ]6. ἰβ ουἱ θα Ὑὑυἢ μέσον, ὈΘοδαΒ6. {Π6 ΘΧΡΓΘββίοη ἴῃ 

ΤῊ ΠΑΡ Ὺ Ἰδησααρο 18 ΔΙΓοδ αν Βα οἰ θ παν ἀοἤηϊίθ. οἱ μετὰ τούτων. 
Ηδδοκ {πη ὑῃδὺ {Π|686 σσθῦθ {πῸ (Βηῃΐδαεθ, θαῦ ἰῦ Δρρϑδῖβ ἔγοτα. {ῃ6 

ΤΟ]]ουσῖηρ ομαρίογ, ὑπᾶῦ {Π|8 ῬΘοΟρὶθ Ἰοϊπρα {πὰ αἴΐου {πΠ6 τϑίγθαῦ 

ἔγοια ϑίγαθαβ. ΑὙΧΊΠΙΔΓΥ [ΌΓΟΘΒ. Οὐ {Π|61Γ8 18. ἀου.]658 τϑίθγγϑα ἴο, 
ἘΠΠ]Θ58 ὙΥ] ἢ ΑΥ̓ΠΟΙἃ τσ ΘΟμΒΙ ον τπθιὰ τῃ6 Ῥογϊωοὶ οἵ {μῃ6 Τιϑποβαϊδη 

Ῥϑῃΐηβα]α, υγ ΒΙοἢ βού οὐ ἹπῃδὈϊ δηβ δἸτηοδῦ ΘΥΘΓῪ ὕοννη 'η αΥθθο6 Πδᾷ 

ἴῃ φ,Θαΐο ΟΥΣ 1685. ΠΕΠΙΌΘΓΒ. ἔστιν ὅτε οὐδὲ ἑωρῶντο, βοηιθέϊηνε8 
10676 οι 97 οπιθ αποί 678 δἰσῃί. ὅθ Ν. οἡ 1. θὅ. 8 (6π4). 

4. διὰ φυλακῆς ἔχοντες (850. ἑαυτούς) ὑεΐης ογν ἐλιθῖν" φιαγά. 

τηδείῳ. ὅ66 Ν, οπ 11]. 30. ὃ 4. 

ἐης ὁδἐεοπιοα ἐδ πιοϑέ τοανἰἶζο. τὸ 

στρατόπεδον ΜΠΪΟΝ {ΠΥ Πα Ὀθθη αἰγθοίθα, οὐ ογθ δχρθοίθα ἴὸ 
ΟΟΟΘΌΡΥ. ῥύμῃ, τοὐέδ, α γεϑὴ, τοὐέ, ἠθααϊοη 8ρεεά. αὐτοβοεί, 

“ἐφγίηιο οἰαηιοῦα αἴφιο ἐπιρεοίιι." Βρίαπθῦ. ἊΑὲ ἐλ6 3γϑέ οηϑϑέ, ἂν 

-ἑλεῖν.. 586. Ν, οπἡ 1]. 80. ὃ 8. τὸ ἔργον τ-- 6 ἤοηοῦ 97 ἐπ υἱο- 
017. 

ὅ. ἔτι προσιόντας, ψθύ αἀυαπεΐηφ. ὅο Παδοκ: απέοφιαην οι βιην 

Φορμίωνα. Οἷ. Π. 

᾽ 
επι- 

ἀξιούμενοι---μαχιμώτατοι εἶναι, ὃ6- 
- 7 Ε] ΄ [ ’, 

οὐτ ἐπέσχον, 80. εαὐυτους. 

αὐϑδοϊυϊδδοπέ. μεμονωμένων, τοὐλί6 ἐδιι8 αἴοηο, ᾿. 6. Βαραγϑίθα ἔγομ 

{6 ΟΥΠΘΓ [ὈΓΟΘ8. ὁμοίως, ἷ. 6. ὙΥ]ἢ 85 τη ἢ ΔΙΘΟΥ ΟΥ̓ πα ὈΟ] άπ 685 
88 Ὀρίογρ. προλοχίζουσι---ἐνέδραις, δεδεί----ἰοτ ἐδ, αηιδιιϑοαο5. ΤΉΘΓΘ 

8 ἃ ῬΑΓΟΪΔ] Ρ]ΘΟΠ βπ ἴῃ {ΠΠ680 ὑγογᾶβ, ἰῃ τϑβρϑοῦ ἴο συ ῃΐοῃ, οὗ ΜΈ. ἃ 086. 

Ρ. 1144. ἔκ τε τῆς... -προσπίπτουσι, ἐλεμ }οϊποά δαζέϊο κοὐέδ, ἐΐιοδα 

ῆοηι ἐλό εἰέμ, απιὰ 7εἰ ρον, ἐλθην ζ οην ἐἢ6 αηιδιιβοακί68. 

θ. αὐτούς, 1. 6. [η6 ΟΠδοπίδη8. 

ἴ. τῶν... -- στρατοπέδων, ἷ. 6. {π6 τὶρῃῦ δηᾷ Ἰοῦ τυῖηρθ ὙΠ ΙΟἢ Ὑγ6 6 

Θηοδιηροα αὖ {Π|8 {ϊπιθ. ἤσϑετο τῆς μάχης. ὃ. ὃ 192. 1. --͵- 
διὰ... ἐπείγεσϑαι, δεοαιι86 ἐλεῃ (ἰ. 6. {πὸ Βδυθδγδη5) 1067.6 7} ἦχν αἄ- 

υαποο, απ ἐλόμ (1. 6. [η9 ἀτσθθκ8) ἐλοισὴς ἐλαΐ ἐλον παα ᾿μνν θα οη, ἕο 

οοοιρῳ 8οηιθ οπιοαηερηιθύ. ΤῊΘ ὕγαθ σθάβοη [ῸΓ ὉΠ6 αἰβογάθυν δάναποο 

οἵ 186 ΟΠ δοπίδηβ νγὰ8 ΠΠΚΠοντη ἴο {Π 61}. 

8. ἐνέκειντο φεύγοντες, } 7 6886, τροπ. ἐλθην (ἰ. 6. {π6 αστθθ Κ98) ἐγυ ἐλϑῦγ' 

υΠραξ, ἔγκειμαι 18. ΤΏΟΓΘ ὨΒΌΔΠΥ ΘΠΙΡ] ΟΥ̓ α οὗ ἃ ραϊβαΐϊηρ' ΔΓΙΏΥ. τ 

αὐτούς, ἰἱ. 6. [Ὡ9 ΟΠδΔΟΠΙΔΠΒ. ἐς χεῖρας---ἰόντων, οοηγίπῳ το αν θη- 
24 

ε 
Γ 
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φαρέπιθηΐ, ------- μήπω, τοὺ ψοῖ, ἸτΑΡ]1ο5. ὑπαῦ Θβονίβ ὑσοῦθ τπδκίηρ ἰὸ 
ΤΆΠγ {Π6 ΒΌΓΓΟΌΠαΪ Πρ; ΘΟΠύΓΥ ἴο ΤΌΠΟΥ, ἀρ {86 νἱοίουυ ὑγῖοι ἐμ6 ϑέγα- 
εἰδηβ δᾶ ραϊμθᾶ ουὐϑῦ 9 ΟἸδοπίδῃβ. ὅπλων. ϑοτηθ ἔβκθ {15 
ΟΣ ἴῃ {Π6 56η860 οὗ ὁπλιτῶν (οἴ, 7615 Κύμη. ὃ 868. 1). 1 ῬΓΘίου, 
Βονσθνοῦ,, τυ ῬΟΡΡΟ, Ατπο]ᾶ, απᾷ ΒΙοοιηῆρὶ ἃ ἰο ἰακθ ἰᾧ ἴῃ 1.5 ἀϑαδὶ 
Β6η586, ΩΡ’ 107᾽, ΘΒΡΘΟΙΔ ΠΥ ὑπο ὶν Βῃ 1 6145 δηᾶ ἀοίδθηβίγθ ΔΓΙΠΟΥ. κινη- 
ϑῆναι ἴο οὐὐαϊη ὑῃιθὶν ΠΘΟΘΒΒΔΡῪ ΒΌΡΡ] 165. τοῦτο, ἷ. Θ. τὸ σφενδονᾶν. 

ΟΗΠΑΡΤΕΒ Τ,ΧΧΧΤΙ. 

ΟποΙΆ 5 τοίσθαίβ ΒΥ πἰσηῦ ἴο {Π|0 τίν ο᾽ ΑΠΔΡαβ, ἃπᾶ ἔμοποο ἐο Ἁππδᾶς, ἔτουτα ὑγΠΈ ΠοΘ ΗΐΒ 811165 
ΤΘύαΤη, [0 {Π 6 ]Γ Γοβρθοίγθ ΒΟΠΊ68 (8 1), 

1, τὸν ΓΑναπον ποταμόν. ΤΊ}Ϊ8. ννᾶ5 ἃ 5118}} βύγθατη ἢουγίπρ, ἔροσα ἐΠ6 
ΠΟΡ -οϑῦ ἱπίο {ῃ69 ΑσΠθ]οῦβ, βοπηθ αἰβίαποο Ῥϑῖον ϑίγαίαβ. ΤῊΘ 
οὐϊθοῦ οὗ Οπϑιηθβ, γἤοβ τϑύλθαῦ Β]οομηξ, ργοποῦποθθ ἰοὸ αν Βδθὰ 
ΨΘΓΥ 8016, γγᾶ8. ὑο0 Ῥ]δ09 {Π18 βύγθδιη ϑύνγθοπ Ηἷβ ὩΓΊΩΥ͂ δπᾷ ἔπ ῬυΓρα- 
ἴῃρ᾽ ΘΩΘΙΩΥ͂. ----- τῇ ὑστεραίᾳ, ἐδδ πρωξ ἄαγ. Οἰνιαδῶν. ΤῊΘ το- 
ὑγθαῦ Πδα Ὀγουρηῦ 1ῃ9 ῬΘΙΟρΡοππθβίδηθ. πϑϑν (Πΐἷθ ῬΘΟΡΙΘ, ὙΠῸ ᾿ἰνθᾶ δὲ 
[88 τηου ἢ οὗἩ {π0 ΑΟΠΘ]ου5, ἀπ Ὑ7}0 Ὑγθτα δῦ ΘΗΠΑΪΥ τ ἢ (π6 ΑἰΠ6- 
ηϊαηπυν ΟἿ ἦι, 1110... 8 8, τὴν ξυμβοήϑειαν (οὗ {ῃη6 ΑὐδΙΠΔΗΪ8Π5). 
566 Ν, οη Π]. 80. 81. 

ΘΟ Α ΡΠ ΗΕ ΠΧ ΧΧΎΤΙΤΙ, 

ΑΥ {Π6 βατπθ ἔἴπιθ τη {Π|6 ὈδίΕ]6 δὲ Βιγδέιϑ, ἐὸ Οοτ πε απ δδθοξ ἀπᾶ ἐπαξ οἵ ἐποὶσ 811Π165 8ΥΘ 
ΘΟΠΡΟΙ]Θἃ ἕο ΘΟΠη6 ἴο 8Π Θησαρσοποηῦ υν ἢ ῬΠΟΥΤηΐο, τν 0 Ἠδ5 66 Ὑγα ομΐ πο ὑποῖν γογαρθθ 
(851, 2); ποῦ βαρροβίηρ ὑμπαῦ ἐπ6 ΑἸΠθμἶλπ5 τγου]ᾶ μαζαγᾷ δα Θηρδροτηθηῦ ὙΠ} ἃ ΒΕ ΡΟΤΙΟΣ 
ΤΌΥΟΘ, {ΠΟῪ δ΄Ὸ ποῦ Ὑ76}1 ῬΓΘΡΑΓΘα [ῸΓ ἃ βο8- ἔς, ἀπᾶ {μογθίοσθ, υμθη πον Ρογοοῖνο {πὸ 
ττοαίοπϊηρ; ἀοπιοπβέγα [0Π85 οὐ [ἢ 6 Θ που γ, ὁπ ἄθαγοτ ἴοῸ ΟΓΌΒΒ ΟΥ̓ΟΥ ἴο πο οοπεϊποπξ ὉΓ πῖρηϊ, 
Ῥαΐ ἀγὸ φοτηρο! θα δθουΐ τηϊ ἄνγαν ἴῃ [Π6 Ῥαξτισο ἴο Θοτπ ἴο 8ἢ Θηροσοιηθηΐ (ξ 8): πὸ ῬοΙο- 
Ῥοπποϑίδη ογθυ οὐὁἁ Ὀδίι]9 (88 4, δ). 

1. ΤῊΘ παργαύίνθ 18 ΠΟΓΘ Ὑϑβιιπηθᾶ ἔγομ ΤΠ. 80, 8 8. ὅπως.... 
᾿Ακαρνᾶνες ὈΥ͂ αὐῤγϑοίϊοη (860 Ν. οπ 1], 80. 8 1) ἴον ὅπως μὴ οἱ παρὰ 
ϑαλάσσῃ ᾿Ακαρνᾶνες ἀπὸ θαλάσσης ἄνω ξυμβοηϑῶσιν (599 Ν. οπ 1]. 80. 
δ 1). Τὴθ ψογᾷ ἄνω τοίου ἴο τηούϊοπ ἔτοπὶ {Π6 οοαϑὲ Ρ ἰηΐο {πὸ ἴη- 
ουῖον, ὅθο Ν', οἡ 1]. 67. ὃ 1. 

2. ὁ γὰρ... «ἐτήρει. ὙΠΏΘΓΘ 18. ΒοΙηθ ΟὈΒΟΌΣΙΟΥ ἴῃ ἐΐβ Ῥαββθᾶρθ 16- 
ΒΆΠ Πρ’ ἔτοτα ἔξω τοῦ κόλπου, ὙΥΒΪΟΝ, 1 οοπποϑοίθα πῖὶ ἐτήρει, ἃ 8 
ΗδδΟΚκ ΒΌΡΡΟΒΘΒ, ἃπ Ὑγῃ]ο ἢ} {Π6 παι] ουᾶθι οὐ [η6 Ὑγογ8. Βθοπὶβ (ο 
πβύϊγ, σου] τᾶκο ῬΒουτηΐο ἕο Πϑγυθ Ἰϑῦξ Νααρδούαθ, ἀπᾷ ἰο μᾶνϑ 
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88164 ἰηΐο ἐμ Ορθῃ 808, ὙὙ8116 {Π0 ΘΠΘΙΩΥ͂ Ὑγὰ5 γοὺ υγὶυΠὶπ {116 ΡῈ], 
Ὑ ΒΙΟἢ. ΒΘΘΠῚΒ ἴο Τὴ0 ἰὼ ὈΘ ἱποι θα] 016. (106]. ρἶγεβ ἰο παραπλέοντας- - 

ἔξω---ἐτήρει [μῃ6 Ῥγθρηϑηῦ β6η80 παραπλέοντας καὶ πλέοντας ἔξω τοῦ 
κόλπου ἐτήρει, δ: ΒΕΡΡΟΒΘ68 ἐπδύ 1ῦ τν8β8 ὕπο ἀοϑῖσῃ οἵ ῬΠουτηῖο ἴο ρτθ- 
γϑηῦ [μ9 δριθϑθ οἵ ὅπ θηθιηγ 5 ἢθοὺ ἔγοια {Π6 ΟΥίβεθῃ σα], τυ μΐοα 

[Π6Υ Ὑγ6 16 ὀοϑβύϊηρ 8ΔΙοηρ; {Π6 βοπέμθγῃ 5ΠοΓΘ ἰὸ οἤδοί. Βαῦ ψὩΥ ὑμθη 
αἰὰ ῬΒονιηΐο βῆ ὑΠ6ηὶ ἰο 855, 85. ὑΠ6 0 αἰ, ᾿Πγοῦρἢ {Π6 βύγαϊίβ ἰηΐο 

186 Ορϑῃ 808 ὃ ῬΟΡρο σου] οὐὐ 6Π6 αοταϊαη Κποῦ ὉΥ βιιυβυϊ τα ϊηρ; 

ἔσω ἴον ἔξω. Τῦ ΒΘΘΙη85 ἴο τὴθ ἐπᾶῦ (ἢ. σ'ΘΏΘ)8] 5686 18 61681., 8Π4 {πᾶ 
ἔγοση 818 ὑγ9 ΠΊΔῪ ΘΥΟΪγΘ {Π6 τηθαπίπρ οἵ Π6 ραγίϑ τυ μῖοἢ ἃΓΘ ΟὈΒοῦΓο. 

ΤῊΘ ΟοΥπυμίαη ἢθοῦ οοδβύθα δ]Ιοπρ {π6 βοιίῃθι ἢ 5ῃογθ οὗ {π6 μη] 

581184. ΓΠγοῦρη ὑπ ΠΔΥΤΟνγβ, 8Π4 5011] οομυπαθα ἴο Πρ (85 [Π6. 5811018 

580) [6 5816 Β5Π076 ἘΠῚ] {Π6 0 τϑβοῃθᾶ Ῥαΐγ. ἊἈΑ᾿5 ὕΠ6 7 ρϑββθᾶ δοῃρ 

Ὀγ Ναυρϑδούμπβ, ὑπ Αὐμθηΐδηβ πυθὶρηθα ΔΠΟΠΟΡ 8Πηα 581164 8ΔΙοὴρ [6 

ΠΟΙΓΉ -τρβύθυ πῃ ΒΠΟΓΘ, ΟΡροβὶύθ ἴο {Π6Π|, ἴῃ ΟΥ̓ ἴο σαί ὑπμοὶγ πιο- 

ἰϊοπ8 8ηα 5θῖΖζθ 8 ἔ νοῦ Ὁ] ορρου πη ἴο δὐΐβοῖς {Π|6 1}, τμθη {ΠΟΥ 

ΤΘΔΟΗΘα {Π6 Ορθῃ 868 (ἐν τῇ εὐρυχωρίᾳ ἐπιϑέσϑαι). ΤῊυΒ Π6Υ Ραββϑᾶ 

ἐβτοῦρἢ ὙΠ ΠΑΥΓΟΥΒ, ἃ Πα Ὑγ6Γ6 Οὐίβίθ οὗ {Π6 ἴπποὺ ρα], οοαβύϊηρ; 
8ΙοΠρ' Ορροβίζθ ἴο θϑὸμ οὐμον, {πΠ6 Αὐμϑῃΐδηβ Κϑθρίπρ' ἃ. οἷοβθ Θὺ 6. Οἢ 

πῃ 91 Δάγογβαῦῖθθ. Νον ἰπϑίθαα οὗἨ γορϑϑύϊηρ 411 {Π|8,. {πὸ 1ιἰβίογ πὶ 

85 βρίνϑῃ τι8 {π0 σοὶ ὐϊνϑ ροβιὑϊοπ οὗ {π6 ὑνγο ἢθοίβ 'π [η6 ουΐου σα] 

85 ἀθβουιρίγθ οὗ ὉΠ οἷν τηουθιηθηΐβ 8Π4 το] αἰΐνγθ ροβιυΐοη ἔποσ {89 {ϊπη6 
{π6 ΑΥΠΘμΐδπΒ Ἰοῖῦ Ναυρδοίαβ. ἔξω τοῦ κόλπου ὈΘΙΟΠΡΒ {Π6Π ἰπ 56Π856 

ἴο Ὀοΐῃ παραπλέοντας ἃπΠ4 ἐτήρει. ΤῊΘ ονϊάθποθ ὑπαῦ {π6 ΑΥΠΘηΐδη5 

ὙγΘΙ6 οοδβίϊηρ Δ]ΟΠρ (Π9 ΠΟΙ’ -ὙΥ  βύθυ ἢ 5ΒΠΟΓΘ 8 οοπίαϊηρα ἰπ ὃ 8, οὐκ 

ἔλαϑον νυκτὸς ὑφορμισάμενοι, ὈΥ͂ ΒΪΟΝ Ὁ ΔΡΡΘΩΓΒ ὉΠ [Π6 οὈ͵θοῦ τγ85 

ἴο ΘΟΠ068] [Π6 ΡΙδοθ οἵ {Π 6]. Δηομοῦδρθ, δπᾶ ἐπ ργουθηῦ {π6 Αὐμθηϊ- 

85 ἴτῸΠῚ ΚΗΘ ὙὙΠΘΓΘ ἴο βἴορ, 850 8ἃ5 0 6 ορροβίίθ ὅο {μ6π|. 

βουλόμενος. ..... ἐπιϑέσϑαι. ἘΠ ἀοΒΓοα 5θ8-τοοτὰ οἢ ϑοοουπῦ οὗ {πΠ6 πα- 

ΤΊ]ΘΓΊΟΔ] ἸΠΙΘΤΙΟΥΙΟΥ οἵ 5 ἤθού. Οἱ Π. 89. ὃ 8. 

8. ὡς ἐπὶ ναυμαχίαν, τε- εοὐέῃ, ἐλ6 εοχρεοίωζίον, 977 α΄ 8θα-7ρ ἠέ. 

στρατιωτικώτερον, ““Ὑαΐ 6} α8 ὑγ00ρ-δ 15." 1λ446]1] ἀηᾷ ϑοοίί. 

ῬΘΙΟΠΡΒ ο τολμῆσαι. αὐτοὺς τοῖογβ ο {πΠ0 ΑΥΠΘΗΪ8Π5. ------ σφῶν 

κομιζομένων. Ἰηδίοδα οὗὨ {118 σοηϊῖνο ΔΟβοϊαίθ, ὅγχθ βΒῃου]α πᾶς οχ- 

Ρβοίθα {μ6 ποιηϊηδίϊνο, ᾿παβυηποὴ 85 ἴύ ΤΟΙΟΙΒ ἴο {9 βυρ]θοῦ οἵ ἑώρων 
(. 6. [πὸ ΟοΥηἐ 85), Ὀπὺ θη 8818. 18. Ῥτοτηοίθα ὈΥ {Π6 ργθβθηῦ θ0ῃ- 

βύγποίϊοι (οἴ. Κι ὃ 818. 25. Ῥϑπάογ, τολύϊο ἐμόν ἐδιδηιϑοῖυθ8 1067.6 ϑαϊἰζη 

αἴοτῳ {6 8λοῦθ. Πατρῶν, Γαΐνα, νγὰ8 ἃη ἱπηρογίδηῦ ρογύ οὗ Αομαδίΐα, 

αὖ ἴῃ βου ῃ-ϑαϑύθσ πη 5ΠΟΓΘ οἵ τπΠ6 οὔὔοι συ], ΘΙ ορροβιύο ΟΠ δ]οΐβ. 

Τῦ Ἀρρϑᾶτβ ὑπᾶῦ 6Ππ|ὸ ΟοΥἸ πε} ἴδη ἤθοῦ Πα οοδβίθα Δ]Οηρ 85. ἴἈ1 885. {18 

Ρΐαος, ΔηΩ͂ γγοῦΘ Ραβεῖησ ον ον (διαβαλλόντων) ἴο Αολνπαηΐδ, γ]Π 6 Π ΦΠΘΥ͂ 

ἀοβουιθᾶ {πῸ ΑὉΠμθηΐαη ἤδοῦ ἀμρμιυδολῖηςς ΓΠπογη ΤῸ’ ΟΠ Δ ]οἷ5 ἀηα {ῃ9 

᾿ 
αν 



Βά4 ΝΟΤΈΕΒ. [Βοοκ "1. 

τἶγοῦ Ἐσθθῦβ. Α ᾿ἰ{{16 γοῆρθοίϊοη Ὑν}}}] 6 Π80]6 ΔΠΥ͂ Οπ6 ἴο 866 ΒΟ {Π0 

Βοοθίβ οϑίὴθ ἱπίο {πηὶβ ροβίἴοῃ. Ὑ116 {μ6 Οοτ μι Π8η8 8πομου θᾶ δ 

Ῥαίγο, [86 Αὐποηΐϑηβ, ἱπϑύθδα οὐὁἨ ργοοθθαϊηρ ἔαγύμον υγοϑύνγατα, δπᾶ 
ἐμὰ Ἰραυὶπρ [6 5θᾷ ρθῆ ἴο {9 ΘΠΘΙΩΥ͂ [ῸΓ ἃ Ρᾶϑβδρθ ΔΟΓΌΒ8. ἴο ΑοδΥ- 

πιϑηΐα, βιορρϑᾶ δὖ Ομ] οἶβ, δηἃ ὕμτι8 ὑγθῦθ ἴῃ τϑδ[Π688 Ὁ0 ΟΡΡΟΒΘ ἔμιϑὴὴ 

ἵπ [6 ΤΊΘΠΠΟΙ Ποῖ ἀθβουροᾶ. Ταῦ {π6 ΟοΥπύμδη8. οχρθοίθα [Π6 

Αὐμοπίδη ἢθοῦ ὑο πᾶνθ βαϊ]ϑα [αγύμου, ῖΒ ουϊαθηῦ ἔγοτη [η6 χογβ, οὐκ 
ον ὑφορμισάμενοι. ἑώρων αὐτοὺς 18 Τορραίθα ἴῃ κατεῖδον τοὺς 
᾿Αϑηναίους ὁη. ϑοοοπηῦ οἵ {Π6 ᾿πίθνυϑμὶηρ' ὑγο 8. οὕτω δή, 80 ἐλέη, 
ἱ. 6. ἴπ ΘΟΠΒΘαΌΘη06. οὗ {Ππ9 βίδίθ οὗ {πῖπηρ5 ϑὺ τηϑηὐοπϑᾶ, Τὴθ ρῥγού- 

55 θθσϑῃ τ 0 ἐπειδή. 866 Ν. οχ 1. 191. 81. 
4. παρεσκευάζοντο. ὅ86 Ν. οη 1]. 28. ὃ 2. 

δ. ὡς...- «ἦσαν, αϑ ἴαγγ9 α8 ἐλδψ τ06}8 αὖί6. διέκπλουν. ὅ66 Ν. 

ΟΠ διέκπλοι, 1. 49. ὃ 8. τὰ λεπτὰ πλοῖα, ἐλ 8ηιαϊ, γα Έ. -τττττττ: 

ποιοῦνται --- ὕγοισῆΐ, ριιΐέ. Οἷ, 1Π. 8. ὃ 4. πέντε ναῦς. ΘΌΡΡΙΥ 
ἐτάξατο ἴτοτα {π6 Ῥυθοθαϊηρ ἐτάξαντο. διὰ βραχέος, 77γοην ὦ 8λογὲ 

ἀϊβίαποο. Τὸ 15 αἰ ΒΠοα]Ό ἤο 566 ΔΠΥ͂ 5Β6η886. ἴπ {Π6 ὑγδηβιαύϊοη δἀορίθα ὈΥ͂ 
Β0Π16, ὧ ἐπίθγυαῖδ. ΤῊΘ ἀοβίρῃ οἵ ὑΠθ8ο [Ἀβύ-β]ηρ 58 105 νὴϑϑ ἰο οἷνθ 
Αἰ ΠΘΥΘΥΟΙ 8πα ὙΠΟΠΘΥΘΙ τϑαυϊτθα. 6 οδη ΤΟΔΟΠΥ 560 ΠΟῪ {Ποῖ 

Ῥοὶπρ 50 βίβυϊομϑα 858 ἴο ὈΘ πϑϑι δὖ παπᾶ ὑγου]ᾶ Βα βοῦν 9 ὉΠ18 ΟὈ]θοῦ. 

ΟΗΑΡΤΕῈΒ ΤΧΧΧΙΥ. 

Τὴ Αἰπιοηΐδπ5 ἴῃ 8 51η516 Ἰΐπ6 ΚΘΘΡ 5δ᾽Ππρ δτουσ [6 ΘΠΘΤαΥ,, 5Π4 συ 8}1Υ Πθππ ἴΠ6 πὶ ἱπίο 
8 ΒΠΊΒ]16Υ ΞΡ866 (8 1), Ὀοΐπρ οτάογθα Ὀν ῬΒοττηΐο ποῖ [0 Θουησηθη06 ἢ6 δείδοΚ ἈΠΕ] Π6 βανὸ 

ἔμ δίσπδὶ, [Ὁ μ6 θχρθοίθα {παὶ ἴπ πϑατο8] Τηβηανσθ, το ἔπΠΘῪ ὙγΘτΘ Ῥγδο  ἰβίηρ, 
τοῦ] βοοη ἴπσονν ἴμθ ἱπίο αἰξοσγᾶθυ, θβϑρθοῖ!]ν γμ θη 6 δα δὶ νυ] Πα ΒΡ ηξ ἪΡ ὕγομῃ {110 

δὰ (ξ. 2); Ὁ ΒΑΡΡδ πα 858 μ ὀχρθοίθα, δῃᾷ ἰῃθ Οουϊη ἴδηι 5105 θοῖπρ ἔμτονσιι ἰλΐο {Π|0 

αὐσποβὺ οοηἤιβίοη, μ κῖνϑϑ [16 δι σιιδὶ ΤῸΓ ἴΠ6 αἰΐδοκ, νυ αἰ οἢ 18 ᾿π ΘΥΘΙΥ ὙΥΔΥ Βα οο βία! (8 8); 

πο Αἰμδ πίη μαυῖπα ογθοίθα ἃ ἱτορην τοίασῃ ἰο Νδαρδοίαβ (ξ 4), ἀπ {πὸ ῬΘΙΟΡΟΠ ἢ Θδίδπ8 

581} [ο ΟΥ]θηθ, ΥΠΘτο {ΠΟῪ 816 οὶ πο ὈΥ ΟΠΘΙλῈ8 απ Ηἷ8 ἴοτοθ (8 ὅ). 

1. κατὰ... «τεταγμένοι, αΥ̓ατολν “0 ἴηι α βἴπιίο ζύηθ, ἱ. 6. ἴΠι6 5}}}}85 

ΒΔ 6 ἃ ΟΠΘ. Δ[οΥ ΔΠΟῦΠΘΓ, ἃ8. ΔΡΡΘΔΥΒ {ΓῸΠῚ περιέπλεον αὐτοὺς κύκλῳ. 
66]. «ἀορίβ πὸ ποίϊοῃ οἵ Ἡδδοῖς, [Παὐ {Π|6 5η108 ἢγβῦ δρρυοδομθᾶ {ῃ6 

ΘΩΘΙΠΙΥ ἴῃ ὦ ζΐηι6 αὐ»δαϑί, ιν ὑποὴ οπδηροα ἱπίο ὦ ζἥπ αἰοαᾶ, ἀπ {Πτ|8 
Βα ]οα δυοσπᾷ {π0 οποην. ΟἿ. 11. 90. 8 4. ξυνῆγον ἐς ὀλίγον, 

ογοιοοα ἐἤΐόην ἐπιΐο ἃ ϑηιαϊ θ᾽ ϑραθθ. Ἤν {Π18 νγὰβ ἄοπθ 18 οοπίδὶποᾶ 

ἴῃ ἐν χρῷ ἀεὶ παραπλέοντες, βαϊϊίη οογυεϊγιιαϊἶῳ αοη ὃψ 80 α8 0 φγαξ6 

[Π6 ΘΠΘΙΠΥ 8. γ6586015. ΤῊ ὈΟΪα τηᾶποαντθ ποῦ ΟὨΪΥ αἰβίαγ θα τῃ0 
οΥὐᾶρι οἵ {Π6 Θηθμυ, Ὀὰὺ τητπιϑῦ Πᾶν οΥΘ ΠΥ ἀθργθββθα ὑπ|θὶ}" οοῦλαρθ 
δηἃ διᾶον, Ὑγ 8116 αὖ ὑΠι9 βᾶτηθ {τὴ ἰὐ ἱμβρὶ εἰ ὑθᾷ (6 Αὐμθηΐδηβ. 



παρ, 1ΧΧΧΙΥ͂.] ΝΟΤΕΞΒ. ΜΒ 

2. ἤλπιζε, ἤ6 δαροοίο. τὰ πλοῖα, 1. 6. {Π 9. 51Π18}} οΥδὲΡ ΞΡόοΚοπ 
οὗ ἰπ 11. 88. ὃ ὅ. ὅπερ ἀναμένων, «οαὐέϊπρ 7017) τολίοῖι, ἀθτιοῦο8. 8)η- 

ΟΥΠΘΙ ΓΘΆ50Π ΠΥ Π6 Κορῦ βδ: }ΠἸηρ Δτου πα [Π8 ΘΠΘΙΩΥ͂ ᾿ἰπϑίθϑα οὐ ἱπητηθ- 
αἸαίθ!ν δὐϊδοκίηρ {Πθ1η. οὐδένα... «αὐτούς, ἐλον τοοιιϊα γϑηιαΐγ, δε 

(. 6. ἴῃ {Π6]1 τϑβρϑούϊνϑ ροβι 10Π5) πὸ ὑΐηιθ αὐ αἰ. ΤῊΘ86 τυογᾶβ᾽ δπα τὰ 

πλοῖα---παρέξειν Δγ6 ΘΟηπθοίθα ὈΥ͂ τε ἴῃ εἴτ᾽. [Ι͂π Γοβρθϑοῦ ἴο ἰβκίηρ [ῃ9 
δανδηίασθ οἵ {η9 σν]ηα, Β]οομηῇ, τοτμαΡ κ8 ἐπΠαῦ 8. Βι τη ΠΤ]Ὺ δαγοϊῦ τηὰ- 

ΠΟΙΨΤΘ Ὑ͵ὃὁ5 Ργδούϊβθα Ὀγ ΤἬριηϊβύοοϊθϑ αὖ {πΠ6 θαυ] οὔ βδ]απηῖ5. ΟἿ, 

ῬΙαῦ. ΤΙ Θπϊϑῦ. οἷ. 14. τότε, ἐμόη, θη Π6 Ὑ]πα δἃΓΟβθ. 

καλλίστην ἴον {Π|6 ΑἰΠοΠΐδη5, θθοϑτβθ {ποι Βῃ105 Ὀθίηρ τποῦ6 ΒΚ ΠὉΠ]}Ὺ 

ΤηΔΠΠΘ4 ἃηα Ὀρίζοι Θοπϑίμιοίθα, σγου]ᾶ θ6 1085 δῆδοιθα Ὁ. {Π6 τγᾶνϑϑβ. 

8. ὡς... «κατήει 15 Ὑ76}1 ΤΟ ΠἀοτΘα ὈΥ ΑΥ̓ΠΟΙΑ, τολθην ἐΐδ τοϊπια οαηὶθ 

ἄοιοη αροτὶ λθην αν οατὴΐξ ἐλόηι. τῶν τε πλοίων ΤΟΙΌΓΒ ἴο0 {16 

ὑγϑηβρογίβ 8Π4 51η8}1] οὐδὲν ὙυΒΊΟ ἢ ΙΔ 'π {Π6 οθηΐγο. τοῖς κοντοῖς 
διωθοῦντο, απ 10676 ὁογἐϊγαἰἝ ριιδλίη θαοΐν οὐ 678 υδϑ8οῖ8 γ᾽ ιοἱέΐι, 

»οΐοϑ. βοῇ τε χρώμενοι---οὐδὲν κατήκουον, ὃψ ἐδ ποΐδ6 97) ἐιοῖ)" 

δἠοιιξείγρ----ἰ λον 1067}6 εὐαδίθ᾽ ἰο ἤδα»,. τῶν παραγγελλομένων ΤοίοΓ85 
ἴο {Π8 οΥὐογβ. οὗ ὑῃη6 οὔοθυβ, γηο Πδα [Π6 σθπθγα] οΟΙΠΙη8Πη4 οὗ [6 

Βῃ 105, γν 8116 τῶν κελευστῶν ΓΘ] αὔο5 ἰο {Π6 ᾿ΠέΘΓΙΟΥ ΟΠ ΟΘ 8, νυ μο56 θαβί ΠΟΘ δ5 
10 νγὰβ ἴο ΒρϑυἸη θη [Π6 ΓΟΎΨΟΓΒ, τηϑτῖς ὅΠ6 {ΐπη6 ὈῪ {πὸ Ὀθαύϊπρ' οὗ ἃ 

ῬΟΪΘ ΟΥ' Π8ΙΏΤη6Ι, Πα ΟΠ ΘοΙ {Π 61 Οἡ ὈΥ͂ ΒΟΠΡΒ 8π4 σογᾶβ οὗ οχμογία- 

ἰἴοη. Οὗ 5πῖτ 8 Ὀϊοῦ. Απᾳ. Ρ. 178. ὄντες ὃψ δεοΐηρ, ἀδποίοϑ 

{Π 6 ΤΘΆΒΟΠ ΟΥ Οϑ1156. ἀναφέρειν ἀρροηα5. οἢ ἀδύνατοι. 

ποι ἄπειροι, δοίη ἡλθην 977 ἡπιθαρο» θηιο6. ἀπειϑεστέρας, [688 ηιαπαφο- 
αὖῖο. τότε... «τοῦτον. 380 Ν. οη 1. ὅδ. ὃ 1. τότε δὴ Ὀορίηβ ἐπ 
8ΡΟδοβίβ, ὕΠ9 Ῥγοΐαβὶβ Βανὶηρ᾽ ΘΟΠΙΠ] ΠΟΘ ὙΠ ὡς δὲ δὖ [π6 θαρσὶπηΐπρ 
οἵ {Π6 βθοίϊοη. σημαίνει ΥΘίοΓ5 0 ῬΠΟΙΊΗΪΟ. 
{86 ΑΥΒΘηΐδη8. διέφϑειρον. ὅθ Ν, οπ 1. 239. ὃ 4. κατέστησαν 
ον «αὐτῶν, ΕΠ) δεἰοα, ἐμαΐ το ογη6 977 ἱλόηι οοιϊα ἐπιγγν, ἐο πιαΐο γοβίϑέαηοο. 

Δύμην, Πῦψηιθ, ὙΓΆΪΟῊ Δ οα. ὅπ οοαβύ οὗ [μ6 ουΐοι ρα] ΠΘΔΙΥ 
νγοβύ οἵ Ῥαίΐίγω. 

4. ἐξ αὐτῶν... . ἀνελόμενοι, ἠαυΐη ἑαζόη, ὁπ, δοαγα ([Ποῖν οὐγῃ 58 105) 

ἐδ6 πιοδέ γ᾽ ἐζθηι. (ἀ068]. τϑυηαυ 8 πα {Π6 τηθαηΐηρ λαυΐηφ αἰϊοά 

(Δἀορίθα ὈΥ͂ Βοηη9 ἱπίθρργοΐθυβ) σοῦ ἤν τϑααϊγοᾶ ἀνελόντες. 

Μολύκρειον, “Μοϊψονία, Ἰὰγ ὃ. Ὑ. οἵ Ναυρδοίπβ, δη 4 πθὰρ ΑπΕγγῃΐατη. 
ὈοΙοπροᾶ ἴο Τιοοτῖβ, ΟἿ Τιϑακοβ Νογίῃ. Θστθθοθ, 1. ῥ. 111; Κίθρογιβ 
Δίδρ οἵ ΤιοοΥΪ8, οἵο. τῷ Ποσειδῶνι. ῬΙΓΟΌΔΌΪΥ {Π6ΓΘ Ὑγ85 ἃ ὑθιη 0 ]9 
οἵ Νεορύμπθ οὁἢ {18 ῬΓΟΙΠΟΠΙΟΓΥ. 

ὅ. δὲ καί, απᾷ αἶϑο. Κυλλήνην, Οὐγἴϊοηθ, νγὰβ δἰ υπαϊθα οα [6 
ῬΓΟΙΔΟΠΙΟΓΥ, ὙΥΏΘΓΘ ΘΟΙΏΤΊΘΏΘ6Β (Π6 Θηΐγαπορ ἱπίο {Π6 οαΐοι ΟΡ π μΐδπ 
δ] ἢ, ΠΘΑΡῚῪ ΟΡΡοβὶίθ ἴο Ζδουθίμαβ. Κνῆμος. ΟἿΆ Π. 82. ὃ 1. ----- 
αἱ ἐκεῖθεν νῆες. ΒΥ 8 ΤΘίΌΓΘΠΟΘ ἴο 11. 80. ὃ 8, 1Ὁ γ11 Ὅ6 βθθη ἐπαὺ 1,6τ.- 

ἄνδρω- 

χωρήσειαν, ἷ. 68. 
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088 Ὑ788 [6 Ρ]Δ06 οὗὨ ΓΘηἄΘΖΥΟΙΒ ῸΓ {Π9 4116 Ηθοέ, ἀηὰ {πα [Π6 ποίᾳ 
οὗ Ραγὺ οἵ [ῃ0 βίαίθβϑ μ8ὰ ἃγγϊνθα {ποῦθ, δπα ὑγορὸ νγαϊμηρσ ἴὸν [Π9 
ΟὐοΥπίμίδη θοῦ. 10 18. ΠΙΡΏΪΥ ῬγΟΡΔΌ]Θ ἐπαὺ Οπθιπαβ, δέου Πἰβ τοίγϑαῦ 
ἴο (Επίδατ (11. 82. ὃ 1), 561164 ὅο Τιϑιοαβ τυ [ῃ6 οχρθοίδίίομι οὗ ἐῃθτ 
τηθούϊηρ τὶ ὑΠ6 ΟὐΟτΙηὑ ἴδῃ ἢθοῦ, θαῦ Πρατίηρ οὗὨ ὑμϑὶν ἀθἔθαῦ, Β6 
Τουτηθα ἃ 1ππούϊοῃ τυ 0} ὑΠθτὰ αὖ ΟΥὙ]]Θη6. 

σΟΗΑΡΤΕΕ ΤΥ Χ Χνς 

ΤῊΘ Τιδοθ ἀφο πἴΆΠ8 Βο πᾶ οὐ ἘΠ ΓΘΘ ῬΘΥΒΟΤΒ ἴο δοΐ 5 ΘΟΙΠΠΒΘΙΊΟΥΒ ἴ0 ΟἼΘΙΤΊῚΒ (8 1) ; ἀπᾶ εοΐηρ 
ΔΠΡΤΥ 8πα {μ᾽ πΕῚ Πρ’ 1 δίταπρο ἐπα {Πιοῖτ ἤθοῦ μὰ Ῥθθὼ γϑπααὶβηθᾶ Ὀγ πὸ ΑἸΠΟπΪ 815, ἴΠ6Υ 
Εἶγθ ΟΥ̓ΘΙΒ ἴο ΟΠ ΘΙΏΠΒ ἴο ῬΓΘΡΆΓΟ ἴ0τ Ἀποίμου Ὀαίι]9 (8. 23); ῬΗΟΥΤΩΪΟ 8150 βαπᾶβ ἰοὸ Αἰπθηβ 
ΤῸΓ ἃ τοὶ πίοσοθιπθηΐ (β 8); ἔπ ϑ πεν ΒΕ 108. 8. βοηΐ ουξ, Ὀπέ, ἰῃ οὈθαϊθποθ ἰο ογᾶθυβ, 6 ἢγβὲε 
5[οΡ δὲ Οτθίθ, δηᾶ ταυϑϑθ {Ππ6 ἰοσυ ον οὗἩ ἴπ6 ΟΥ ἀοπίδη8 (88 4, δ), 

1. δὲ καί. ὅ86 Ν, οἡ 1]. 84. ὃ ὅ. ξυμβούλους. ΤῊΗΐΒ. Ῥγδοίϊοθ 
οὗ βϑῃαϊπρ ΘΟΌΠΒΘ]1ΟΓΒ Δ]ΟΠρ' ὙΥ ἢ {Π6 σΘΠΘΓΆ], Ὀθοδπιθ ααϊῦθ ΘΟΙητηο αι 
σΠἢ {Π6 1Δοθαεοπποπΐδη8 Θη4 [Π86 οὔθ. Θθθ 8, 8} Ὑγ88 8180 ργδοίϊϑθᾶ 
ὈΥ {μ6 Βοπιᾶπθ. [Ὁ πηπϑῦ ἴῃ ΤΠΔΗΥ͂ ὁ8868 ἢδνθ ρτονθᾶ ΒΙρΉ]Υ ργοϊαᾶϊ- 
οἶδ] ὕο Βιθοθ88. Βρασίδαν. ὅ66 Ν,, οη 1]. 9. 8 2. παρασκευά- 
ζεσϑαι. Μοϑῦ οὗ {Π6 ΘαἸ ]0Π8 Πᾶγθ κατασκευάζεσϑαι. εἴργεσϑαι τῆς 
ϑαλάσσης. ΤΗΪΒ γ)ἃ8 ψγῦπα]γ 0Π6 οα580, β'ποθ {πη6 Αὐἰμοπΐδηβ μΒδᾶ 

Βἰπαθγρα ὑμοῖα ἔγοια τηϑκίηρ; {μοῖρ ἱπίθμαρα ἀθβοθηῦ ἀροὸπ {πΠ6 Αοδυπα- 
πΐϑηῃ οοδϑῦ, ἶ 

2. ἄλλως. - - -«πειρασαμένοις, ὁϑροοϊωϊἼμ α8 ἐπῖ8 ἐρα8 ἐΠιοῖν" 7γ8ὲ ἐγίαϊ 

ὕγυ παυαΐ τραγ7αγ6. Ἐθίδθγθποθ ἰβ δα ἐρ {ῃ6 Ῥϑίοροπποβίϑῃ υγϑι, βἴποθ 
ἴῃ 1Π6 Ῥογβίδῃ Ὑγγ5 {π6 ϑραγίδῃβ μδᾶ ϑησαρϑᾶ ἴῃ πᾶνδὶ ἤρῃβ. ἘΤΟΠὶ 

ὑβαῦ {ἴπ|6, ΠΟ ΎγΘΥ ΘΓ, ΤΠ ΘΙΤ᾿ Πᾶν Ὁ] ΘΧΡΟΥΪΘΠ 06 γγ88 ΟΝ. ἐπι 4Θο]π6, ἀμ] (ΠΟῪ 
ὙγΟΓΘ ΘΟΙΙΡΘΙ]οα ἴῃ [μ9 Ῥγοβοπὺ οοῃίθϑυ [ο γθβαπιρ {Πα τηοαθ οἵἉ γγϑτίατο, 
8.5 [6 ΟἾΪΥ ΠΠΘΔΠ5 ΟὗὨ ΒΙΠΟΟΘΕΒΙΌΠΥ ΟΡ Ροβίηρ [Π6 στϑαὺ τη υ! ἢ] πη6 βίαξο οἵ 

ἌΤΠ6Π8. λείπεσϑαι ἴῃ 511}. ΟΥ̓ ΤΙ. 87. 8.4. ΤΗΘΙν παχπθυῖοαὶ] βαροτὶ- 
ΟΥΤΕΥ Ὑγ88 ποῦ ἃ τηδίίον οὗ οοῃ]θοῦατθ. Τηβίθϑα οὗ δὲ Δἰζο τοσούτῳ, τῦϑ 
5Βο 0] ἃ μᾶνθ οχρθοίθα {110 ον οαἴϊνο ὅσῳ, ἰῃ γεγενῆσθαι δέ τινα μα- 

λακίαν. οὐκ... μελέτης, ποὲ ορροδίπῳ ἐδ6 801} οΥ᾽ ἐλ6 Αἰμομίαηο, 

οὐέαϊποά γγοηὺ ἰοηρ ργαοίϊοο, ἐο ἐλι6ῖ)" ὄγΐςγῦ δαρογίθηοο, τῆς μελέτης 

ἄθρϑπαβ οἢ. ἀντιτιϑέντες ΔοοΟΓΑΪΠρ ἴο {86 ΤὈγιπ]ἃ ἀντιτίϑημί τί τινος. 
1} δύ ὀλίγου, οἵ. διὰ πλεόνος, 1. 124, ὃ 2. οὖν, ἱ. 6. ἴῃ οομ8θ- 

4άθηορ οὗ {Π|6 ΘΥΓΓΟΏΘΟΙΙΒ νίθυτα. ᾿π8ὺ ΒΡΟΚΘη οὗ, 
8. μετά, ἱ. 6. ΘΟ] ΟΙ ΠῸ]ν τ 10}. ναῦς τ-ς ἐδ6 βοπαΐη 47 8λῖρβ8. 

Οἱ 1.110»81. 
4, αὐτῶν τοῖογ5 ὑο ὑπὸ ῬΘΙΟΡΟΠΠΟΒΙ 88, ------- ἀγγελοῦντας. ΟἿ, Χρη. 
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ἈπΔ85. 1. 8. ὃ 19. ἣν ἐνίκησαν, τοὐϊοῖ, ἢ6 ἠα φαϊποᾶ. 8. ὃ 184. Ν. 
1, -- ὡς. «« «ναυμαχήσειν, δοοαιι86. δ τοα8 ὄγν οογυζχυμαΐ Φαροοξαξίοη, 
δυ6)}} αν 97 δοίη ὀγοι ἠδ το ὦ δαξίϊο; Ἰἰθογ}]γ, δϑοαιι8θ ἐΐι6}6 τδα8 θω- 
»εοζαξίοηι, οἴο. 

ὅ. τῷ δὲ κομίζοντι ΤΘίο ΓΒ ἴο {ῃ6 ΑΥΠΘηΐδη ΘΟτητη Π6. οὗἉ ἐπθ τοὶπ- 
ογοθιηθηΐβ, πα ποῦ ἰο ΝΙοἶαβ οἵ Θοτγίσπ, 85 ΠΌΚ85 ΒΌΡΡοβθβ. Γορτύνι- 

ος. οτγίγῃ υγ88 βιὑπαΐϑα ἴῃ {Π6 οθηΐταὶ ραγὺ οὗ τοί, ἃ βῃογὺ αἰβίαδποθ 

5. Ε, οἵ Μοιηῦ 1484. ΤΉΘΓΘ Ὑγο ΓΘ ἴπγθ9 ῬΥΡΪΠΟΙ͂ΡΑΙ οἰζῖ65 οἵ Οτγϑίθ, νἱζΖ. 

ποββαβ, αογίγη, ἃπηα Ογᾶοηΐα. ΤῊΪΒ νγᾶβ ἃ θα βίθρ, ἱπαϑιηποῃ 85 [89 

δυθαίθδῦ Βαβύθ γγ88 ἀθιηδηθα ὈΥ ῃ6 Ῥϑυῖ]ουβ. βἰυπαύίοη. οὗ Ῥμοσγιηΐο. 

πρόξενος. ὅϑθ0. Ν. οἡ 11. 29. 81. Κυδωνίαν. ΤῊΪΒ. Ρ]809 ἸΔΥ͂ 
Οἢ 116 πουύμοη οοᾶδὺ οὗ {Π6 νγοϑίθσῃ αἰγίβίοη οὐ Οτοίθ. Ὑπὸ Ογᾶο- 
πΐδη5 Πα πού Ἰοϊπρᾶ {Π6 Ῥοὶοροῃπϑβίϑη οοπίθαθγδου, θαῦ ΡΓΟΡΔΌΙΥ το 9 

Ὑ76]1 ἀἸβροβθα ἰουγαγβ ἰδ, βίποϑ [ῃ6 Ογϑύδπβ ὑγοῦθ 8110 ἐο {π6 ΤῬουῖο 

ἔλτα!]γ (οἵ. ΜΊ]). Ῥοτ. 1. Ρ. 84), ΥῪ {μ6 οὐὔἷσί παι τηϊρταύϊοπ ἔγοτη ἐπ 

Ἰροτῖο βϑυ]θηηθπὺ δ {π6 ἔοοῦ οἵ ΟἸγΙΉΡτΒ, 88 Ὑ76}1 85 ὈΥ͂ ΘΟ] οπὶθ5 ἔτοτα 

ῬΘΙ]ΟΡΟΠΗΘΒΊ5, ὑγ μοι ἰπ Βα θβθαπθηῦ {1168 ΒΡΓΘΔα οὐ 811 στο. Αὖ- 
ΠΟΪΑ Ὑ76}} τϑιλαγκβ, ἐμπαὖὺ τη} ΘητηϊΥ σγοῦ]α πϑύτιγα Πν οχὶβϑῦ Ὀθύνγθθῃ 
ὑπ6 ΑΥΠΘπῖϑπβ ἃπᾷ ΟΥ̓ Δοπίϑηβ, ἃ8. τηΔ ΠΥ οὗὨ {Π|0 Ἰαὐίον γογο ΖΕ ρἱποίδῃ 

ΘΟ]οηΐϑίβ γπῸ Πδᾶ βου ]οα ὑπογο, ΟἸγιαρ. 6. 2. προσποιήσειν, 
τορι δγηρ οὐδ" ἴο (πῃ 8 Αὐποπίδηβ. 

θ, καὶ... «ἀπλοίας, 7) 0ηυ τοὐγιβ ὠηαί σαἴηιβ, ΟΥ̓́ΡΟΤΉΔΡ5. ἀπλοίας ΤηΔῪ 
ΤΘΙΘΥ [0 [Π ΤΙποΓ6 ΡΈΠΟΙΆΙ Εἰ ΠΤΆΠΟΘΒ ἴο παυϊρϑίίοη. 

ΟΠΑΡΤΕΝ ΤΧΧΧΥ͂ΤΙ, 

ὙΥΒ116 ἔΠ6 Θυοπέβ ΒΡΟΚΘη οὗἁἉ  ἃτθ ἐδκίηρ' ΡΙδοθ ἴῃ Οτοίθ, ἔμ 6 ῬϑΙοροππθβϑίδη8 οοδϑὺ δοης ἰο Ῥᾶ- 

ΠΟΓΙΏΤΙΒ, πα ῬΠΟττηΐο (αἰ πο’ 5. μοβι ἴοπ δὲ ἈΠΕ στα πη, [ΠΟῪ ΘΟμ6 ἴο ὩΠΟΒΟΥ δὲ (π6 ὉΡΡο- 

5ἰζθ ἘΜ Ότα. οὗἨ Αομδῖβ (ξξ 1--4): [ὉΓ δον θγαὶ ἄδγβ ΟΝ 5468 τηβκο Ῥγθραγαίοη8 [ὉΓ Ὀαἰθο, 

οἱ ἴδαν ἴο Βαζαγᾷ 81 Θησσθυηθηΐ ΠΠ]685. 'π 8 ΤΆΟΓΆΡ]8 568 (8 ὅ) ; [Π6 β᾿ραγίδῃ φοιῃ πη ΠΟΓΒ 

νἸβμΐησ, Πουγθυου, ἰο ὈΓΙΠρ Οἢ ἃ Ῥα.Π6. ὈΟΙΌΓΘ 8ΠΥ δϑβίβίαδποθ σου] στοϑοὴ ῬΏΟΙΙΗΪΟ ἔτο ΠῚ 

ΑἸΒΘΗΒ, ἈΒΒΘΙΉΌ]6 {πο ἱ Γ ΤηΘη ἈΠ Δτοιβο {Ποῖ ΘΟΤασο ὈΥ͂ ΔΠ Δ ατ688 (8 6). 

1, παρεσκευασμένοι ὡς ἐπὶ ναυμαχίαν, ργΕραγοᾶ 707. ϑαξέϊο. ----- 

Πάνορμον, Γαπογηνιι8. ΤῊΪΒ Ροτί, ὁπ. ἃ ὈΔΥ ΠΟῪ ΟΔ]]6ἃ ΤοκΙΔἢ (οἔ, 
1,ϑΚο5. Μογϑα, Π]. ρ. 195), Ιὰγ ἀρουῦ 15 βἰδάϊα θογοπᾶ {16 ργοιποη- 
ἴοῦγ οἵ ῬΒΐμηι 88. ΟΠ 58}18 ἱπίο {Π0 ᾿πηθ} ρ!]ἢ, Τὸ νγὰθ ΠΘΑΥΪΥ ορρο- 

βίο ἰο Ναυρδοίῃβ. ΤῊΐ8. τηουθιηθηὺ οἵ πΠ0 Ῥρὶοροππρβίδη ἢθοὺ νγ88 
ΟΠ6 οὗ ἀθῆδποορ, Ὀαῦὺ ῬΠΟΥΙΩΪΟ, ἰπΠ ΠῸ ὙΥΪ8Β0 ἰπυϊπηϊἀαἰρα, οοδβύθα οαϑὺ- 
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ὙγαΓα, 8η4 ἴοοκ Ηἷβ ροβί(ἰοπ αὖ Α πον ἴπτη αἰ ΓΘΟΌΥ ορροβῖζο ἰο ἔμϑια. 
οὗπερ. 866 Ν. οῃ 1. 184. ὃ 4. 

4. ἐπὶ οὖν τῷ Ῥίῳ κι τ. Δ. Τὸ ΔΡΡΘΑΙΒ ἔγοιη {Π15 {μαὺ ἔπ Ῥϑϊοροι- 

ΠΘβΙΔη5 βίορρϑα 8 11{{160 βῃουῦὺ οἵ Ῥϑπουιηιβ, δ ΒΒΐαιη. ἐς Πάνορμον 
ΤΗΔΥ͂ ὑπογυίου Ὀ6 υϑηᾶθγθα ἐοισαγαβ ΟΥ̓ πιθα}" 0 ῬαποΥΉτ8. 
Αϑηναίους, 850. ὁρμισαμένους. 

ὄὅ. μελετῶντες, ρ»γαοίϊδίη. γνώμην ἔχοντες, ἠαυΐπᾳ ἐξ ἔπι, ἐΠοῖν 
πυΐηα, αἀφέογηυγγ. οἱ μὲν Υοΐογβ ἴο [89 ῬΘ]οΟρΡοπ ββίδη8, οἱ δὲ ἴο 

[86 ΑἸΒμθπῖδηβ. ΤῊΘ ΤΘΆΒῸΠ ὙΓΥ ἰᾧ νγὰ8 [ῸΓ {π6 δαἀναπίασο οὗ {Π6 ἴοτ- 

Τ,6 1 ἴο ἢρῃῦ ἴῃ {πΠ6 σα], 8π4 [ῸΓ {Π6 Ἰαύίθ ἴο οοτπθ ἔο 8ὴ δηραροιηθπῦ 

ἴῃ {Π6 ΟΡΘἢ. 568, γγχἷὸ ΙΒᾶγῃ ἔγοτα {ῃ8 Βρθθοὴ οἵ ῬΒουτηῖο (Π]. 89, ὃ 8). 

πρὸς ἐκείνων --Ξ 701 ἐλοῖ)" αἀυαπέαφο. 

θ, ἀπὸ τῶν ᾿Αϑηναίων τς ἤγοηι Αἰΐοη8, ΟἿ, ΜΈ. ὃ 429. 

τοὺς 

ΟΗΑΡΤΕΒΝΒ ΤΧΧΧΥῚΙΙῚ. 

ΤῊΘ ΒΡΘΔΚΘΥ ΘΟΥΠΤΊΘΠΟΘΒ ὙΠ} ΤοτπΔ  Κίηρ' [πὲ ἐπ 6 τϑβα]ὲ οὗ ἐπ Ἰδέθ δεῖ] Βῃουα δχοῖΐο πὸ 
δίδττη (β 1); ῸΓ 10 νγδᾶβ [Π6 τϑϑυ]ῦ οἵ δάνθιϑο οἰγοιπηβίβπμοθβ οοτη ἰποαᾶ τυ [Π6 ἱποχροσῖ- 

6Π68 οὗ {π6 ΡΑτΥ ἀοἴθαίθα (8 2): [Πϊ5 Βῃου]α ποῖ ἄδιιπέ τπθπ οὗὨ Θουτασ6, ΤῸΓ τ μδίθυ θυ ΤΥ 

6 ἐμοῦ τϑύθυῦβθϑ δη αἰβαρροϊπίπηθηΐβ ἔπ 6 ὍΛΑ 6 ἈΤῸ ΔΙυΘ 8 [Π6 βᾶτη8 (8 8); ἐπ 5Κ1]} οὗἹἨ ἔ:6 

706 ὈΠΒΟΘΟΙΡΔηΐΘ ὈῪ ὈΤΔΥΘΙΥ Ὑγ1] Ὅ6 Ὁ156]685 δτηϊαᾶϑβέ ἔμ ἴθυτΟῦβ ἃ πὰ δἸΆγτη8 οὗ Ὀβέε (8 4): 

ἴο {πιο ὶγ ΒΚ11] ππιϑῦ ἐμϑυθέοσθ θ6 Ορροβθᾶ υβϑῖογ (8 ὅ) ; τῃόγθουύϑὺ ἔπι ῬΘΙΟρομ μ βίδῃ8 8ΓΘ 8ι1- 

ῬΟΙΙΟΥ ἴῃ [Π6 ΠΌΤΟΥ οὗἉ ἐΠ6ἷγ ΒΗ ΪΡ5, 8ΤΘ ΠΘᾺΓ 8. ἔτ ΘΠ] ν' οοαϑὺ ὙυΉΘΓΘ 816 {Ποῖ γ ἩΘανΥ -ἃττηθᾶ, 

80 {πδὲ ἴῃ ΠΟ τεβρθοῖ ἄοθϑ ἔμϑῦθ ἈΡρϑᾶγ ίο Ὀ6 ΔΠΥ͂ ἄϑηρ6γὙ οὗ ἀοἴοδἑ (βξ 6, 1) ; ΘΥοσν ὁπ6 5Βῃοι]ᾶ 

ἐβογοίοσθ ἄο η8 ἀπὲν 10} ΔΙ Δ ΓΙ ἐν δηα ὙΠ [Ὁ] οοπῆ ἄθποο (μπὲ ἔῃ: ΘΟυη Δ Π 6ΓΒ τΥ ἢ] ΡΙδπ 
611 [Π6 Ὀδίι6, ἀπ δατηΐπηἰβίοσ δαὶ 016 τουσαγᾶβ δη ἃ ῬαΠἰϑῃ πγοπίϑ (88 8, 9). 

1, οὐχὶ... . ἐκφοβῆσαι, 7 γυΐϑ],08 το }ιι8ὲ σγοιιγα, ἐο 7οα,ν. ΜαΙΗΐο 

(ἢ 641) τπβῖκοβ τὸ ἐκφοβῆσαι {Π|᾿ Βυ ]ϑοῦ οὔ ἔχει, οὗ ὙΓΒΙΟΠ ῬΟΡΡοΟ 5805: 
“ἐγροίθ εὖ οἱ οί". Ἤρττω. (Δα βορΡἢ. Α7. 114) τηδα68 1ἰῦ βίαπα ἴοσ. ὥστε 

ἐκφοβῆσαι. ΤῊ ΪΒ τηοᾶθ οἵὁἨ δοπβίγποίίοη 18 δαορίθα Ὀγ Ηδϑδοῖς, 606]. 
8η4 ΑΥ̓ΠΟΙ]Α, δηα 15. ῬΓΟΡΔΌΪΥ {πὸ γὰθ οπθ. ΤῊ ᾿ἱπῆηϊ ἐν ἰδ ΟΡ] απᾶ- 
ΤΟΥ Οὗ τέκμαρσιν, ΒΠου Πρ τυ μδῦ 10 18 'ῃ τοβρθοῦ ἰο ὑγβῖοῃ {πο 16 ἰδ ΠῸ 

Βτουπᾶ οὗἉ ἴθαγ. 10 ῬΓΟΡΟΙΥ μ88. {πΠ6 τοίϊου ἴο τέκμαρσιν οὗ ἃ βαῦ- 

βίην ἴῃ {116 σϑηϊονο. ΟΥ̓, 7615 Καμη. ὃ 670. 

2. οὐχὶ---μᾶλλον ἤ, ποί---γαΐδο᾽" ἐδανι --- πιοί---ἶιε γαΐθον, ποΐ 80 

ηυιοἦν--- 8. ἐς... «ἐπλέομεν. ΟἿ στρατιωτικώτερον παρεσκευασμένοι, 

11. 88. ὃ 8. τὰ ἀπὸ τῆς τύχης ἃπα {πογοίοῦθ ποῦ τη βυθοῦ οὗ 
ἨαπΊδη ΤΟΓΟβρἢῦ ΟἹ οΟπίτο]. Ἐρίδγθηοο ἴα μδᾶ ἰο ἐπο οἴδοι οὔ ἐπ 
ὙΥΪΠα ὉΡΟΙ {Π|6 οἷοβθ δηα οἰγοῦ]αν οΥο οὐ ἐῃ6 βῃΐ]ρ5, ΒΡΌΚοη οὗ ἵν ΤΡ 



παρ, ΠΧ ΧΧΥΠΙ.]} ΝΟΤΈΕΞΡ. 549 
- 

84. ὃ 8. καὶ πού τι, ἷ. Θ. 'π ΒΟΙΏΘ 51Π18}} ἄθρτθο. 1ὖὸ σπου] Πᾶνθ 
66 ΓΌΓΘΙση ἴο {Π6 6η 48 οὗ [ῃ6 βρϑδῖζογ, ἴο βᾶγσθ δάμη) θα 8ΠΥ στγθαῦ 
ἸΠΕΘΓΊΟΥΤΟΥ ἴῃ [86 ΠΔΥ8] 5Κ11 οὗ {Π6 ῬΘΙοροπηββίϑῃβ. 

8. οὐδὲ δίκαιον κ΄ τ. Χ. Τηΐ5. αἸΒΊΘαΙυ ρᾶββαρθ μ85 στϑοθί γα ΤηΘΠΥ͂ 
αἰβδυθηῦ ἱπίογργθίδίομβ. ῬΟΡΡο οοπβϑίγιοίβ τῆς γνώμης ΜΠ ἀμβλύ- 

νεσϑαι, Δ ΓΘΙΘΓ5 ἴο 11. θὅ, 8 4. Βαυύ 606]. ἀθηῖοβ ὑπαῦ {Π656 ρᾶββδσθθ 
ΔΓ ΡΆΓΔ]16], ἃπα βαυ5 [ῃδὺ [Π68 56η86 0 Ὀ6 σίνθη ἢθγθ ἰο ἀμβλύνεσϑθαι 

ἀθιηδηαβ [ῃ6 οοπβίυποίίοη. τ] (η6 ἀδίϊνθ. ΒΙοοιηξ, (μἰπκ5 ὑπαῦ τῆς 

γνώμης 15 8. ΘΓΓῸΓ ΟὗὨ [Π6 ΒΟΡΙ 65 ῸΓ τῇ γνώμῃ ΟΥ τὴν γνώμην. Αὐποϊᾷ 

ΤηΔ 65 τῆς γνώμης τὸ μὴ---"νικηϑὲν ΒΉΒΥΓΟΙ (0 τῆς ξυμφορᾶς τῷ ἀποβάν- 

τι, ΠΟΥ δἠοιιία, οτμ" 8ρύγ" 18 τἰτυυσατιῳ τυὐϑἠιθάγιο58 πᾶ οοηάδηοο 6 ἀπο 

ὃψ ἐλ ἔδδιι6 γ᾽ ἐΐε ευθηΐ. Τὰ {15 ἱπίογργθίδίϊοη τὸ---νικησὲν 5 Δ ΚΘΠ 

ΕΚ τὸ δεδιὸς Δη τὸ ϑαρσοῦν, 1. 80. 81. Βα 1 ργοίδν οῃ [πΠ6 78 016 

ἴο ἰδ Κθ τὸ νικηϑὲν ἴῃ {Π0 56η86 Οὗ τοὺς νικηϑέντας (οἵ. 7618 Κύμη. 

ὃ 442. Ὁ), πα ἴο τϑπᾶογ 1ὖ ἐΐοβθ “ἰπϑϑαΐθη, ἐπ 8ρῖγ1έ, πιγυυαγιφιιίϑηοα ἔπ 

παϊπα, ἴῃ 6 σοηἰ εἶν ἀθποίίηρ {Παῦ ὅγν γ68ρ6οΐ 97 τοϊίοἶ, [μ6 ποίΐοῃ οὗ τὸ 

νικηϑὲν Β αἴτιηθα. Οἵ 5. ὃ 10. 1. ἀντιλογίαν 15 (Δ Κ6η ἘΥ͂ 
Αὐμοὶα ἴῃ {Π6 86π88 οἵ ἀφηαηοο, Ὀὰὺ πηδᾶν ἰῷ ποὺ Ὀ6 τϑπᾶογοα ρῖθα, 
στοιγιά 9 ἀφήξησο, ἴῃ τοβρθοῦ ἴο {ποὶγ γθοθηῦ ἀθἔβαῦ Ὁ. {Π8 θῆθπην ὃ 

ἀμβλύνεσϑαι ἢιπα5 118 Βαθ]θοῦ ἴῃ τὸ νικηϑὲν (1. 6. τοὺς νικηϑέντας). 

νομίσαι. Ἐδρθεδῦ δίκαιον. ἐνδέχεσϑαι 15. ΠΘΓΘ ΘΙΩΡΙΟΥΘα ἱπηρϑυβοη- 
Δ}}Ὺ (οὗ 1. 124. 82; 140.81; 142. 89; ΤΥ. 18. ὃ ὅ), ἀπ τοὺς ἀνϑρώ- 

πους 15 ἴ!6 Βυθ]θοῦ οἵ σφάλλεσθαι. Βθπαᾶοτ, ἐλαΐ πιϑν αγὸ ζἱαδίο ἐο 6 

αἀϊαρροϊη θά. τοὺς αὐτούς, ἐδ 8αηϊ6. ὀρθῶς 18 Ορροβϑᾷ ἴο 
εἰκότως ἴῃ [Π6 56η88 οὗ ὥσπερ ὀρϑῶς ἔχει (α8 ἐ8 γὴρἠξ). τ μὴ ἴῃ καὶ 
μὴ ὈΘΙοηρΒ ἰο γενέσϑαι ὙΠΟ ἀρρθπ 8. ἼΡΟΠ νομίσαι. προβαλλο- 
μένους, ὃψ ργοίεπαϊΐπῳ. 

4. ὑμῶν--- ἀπειρία λείπεται ἴα Ῥαῦ ὈΥ ἃ γϑΙϊθα οοπδίγιιοίϊοη [ῸΓ 

ὑμεῖς λείπεσϑε ἀπειρίᾳ, ψοῖν ἀο πο γα 80 πυιοῖ, (τοσοῦτον) δεῖοι ἐξδην 

ὅπ ψοιη" τ«ρατιὲ 9" 8ῤὶ{ι. τῶνδε, ἷ. 6. {80 ΑἸΠΘΠΐδη8. μνήμην, 

“ργϑϑθτοθ 97 πυϊπα." ῬΊοοτηΐ, ἐπιτελεῖν ἀΘΡ6 Πα8 οἢ μνήμην ἕξει. 

Κτῦρ. σΟΙΏΡΑΓῈΒ5 μεμνήσϑω ἀνὴρ ἀγαϑὸς εἶναι, Χοη. ΑΠηδΔΌ. ΠΙ. 2. ὃ 89, 

ὄὅ. ἀντιτάξασϑε, 86εἰ ο΄.) ϑαϊαποθ αφαϊηϑέ. τὸ---τυχεῖν (80. ὄντες) 

5 {Π6 οὈ]εοοῦ οἵ ἀντιτάξασϑε ἴο 6 Γαρθαίθα ἔγοιῃ [6 ργθοθαϊῃρ ΤὨΘΙΩΌΘΓ. 

6. ὁπλιτῶν παρόντων. Οἷ. 1|. 86. 81. ναυμαχεῖν ([Π6 «ἁγίϊο!ο 

Ῥοΐπρ οπϊ 64. Οἱ, ΜΌ, ὃ δ42. Ρ. 9858) 18 1Π6 βιθ]θού οὗ περιγίγνεται, 

Ῥείηρ οοπηθοίθα ἴο πλῆϑος ὈΥ τε---καί. τὰ δὲ πολλά. ὅ6θ Ν. οἢ 

1.18: 1. τῶν---παρεσκευασμένων---ἐστίν. ὃ. ὃ 190: Ὁ. 8 8390. 
ἢ. ὥστε... -«σφαλλομένους, 80 ἐλαΐ ἔπι πὸ ὁπ ραγίϊοιαν' ἀο το πηᾶ 

απῳ ργοϑαδὶϊέψ ἐμπαξ το οαπὶ γα. ον ἂν πἰῦ} Π6 ρῥδυίϊοῖρ]θ, οἵ, Ν. 

οἱ 1. 7. ὃ 4. ὅσα ἴΒ ἴΠπ6 δοοαβαῦγθ ΒΥ πΘαἀοο οι]. αὐτὰ ταῦτα, 
ῖ. 6. [πο Κπον]θᾶρθ δηα οοργθοίίοη οὐ {1056 [80], ----- προσγενόμενα, 

24: 



δδῦ ΝΟΤΕΒ: τς [Βοοκ ΠΠ, 

δοῖηῳ αἀάοᾶ, 1. 6. [πιὸ ἀοίϑου Ὀϑίπρ τϑιηθᾶϊθᾶᾷ, Αὐπο]ᾶ χαοίθβ ἐμ6 ρτο- 
γΟῚΡ, τὰ παϑήματα μαϑήματα, 88 1ΠΠαδύΓαἰϊνο οὗ [8 βοηθιηθπς οἵ {Πϊ5 

ῬᾶΒΒδρΘ. : 
8. κυβερνῆται δα ναῦται 86 ἴῃ Δρροβί(ΐοπ τ ὑμεῖς, [π6 οταἰ ἰο 

Βα ]Θού οἵ ἕπεσϑε. τὸ καθ᾿ ἑαυτόν. ὅ60 Ν. οη 1]. 11. ὃ 8. 
9. τῶν---ἡγεμόνων ἀθΘρΘΠ(8 Οἢ χεῖρον. ΤῊΘ. οΓΒ οὐ χεῖρον (--- κρεῖσ- 

σον) 8:6 τπιβοᾶ 267" ηιο(εβύϊαηη, ΟΥ ῬΘΙΉΘΡΒ, 85 ΠΌΚαθ ὑμῖη5, οαὐ οὗ 
τοραγὰ ἴο {ῃ6 δ! πρβ οὗ 86 Ῥγϑνυίοιθ δοϊητηβη 618. καὶ ὈθίοΥθΘ 
βουληϑῇ δῖνθ8 1ῦ ΘΙα ΡΒ βῖβ, ὑγ 10 85 ΑΥὙμο] ἃ ΒΔΡΡΙΪΥ τϑιιθϑτκβ, ῖ8 Π1Κ6 
{89 ΘΙΡἢ 8518 Ὁ Β10 ἢ Ὑγ 1ΔΥ ΠΡΟΠ {Π6 ΔΌΣ ΠΑΡ Ὺ γΘΡῸ : 7) ἀπ 5ποῦπῦ 

δἤοοϑθ ἰο ϑοἤωυθ 80. τιμήσονται ἨΔ8 86 ἴογοΘ οὗ 8. ραβϑῖνθ. ΟΝ, 
ΞΌΡΆ,, τ. Ὑ 6108, Ρ. 88, 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΤΧΧΧΥΙΠ]. 

ῬΒοστηΐο βϑοὶπρ' ΗΐΒ 6 ἴῃ ἄβησου οἵ θοΐπρ' ἀο᾽θοίοα πᾷ Ἰοβὶπρ' ἐποὶν οοπῆδοποθ ἱπ ἐποὶγ 811- 

ῬΘΥΙΟΥ ΟΥ̓ΘΡ [Π6 ΘΠΘΙΩΥ, 68}18 ἴῃθτη ἰορσϑίμου δηἃ ΘῃοΟΌΣαρο8. [Π 91 ὙΠ 8η δἀᾶγοθββ 

(88 1-9). 

1, ὅτι... «ἐφοβοῦντο. ΤῊΘ οΟΥ̓οΥ ἴθ: ὅτι κατὰ σφᾶς αὐτοὺς ξυνι- 
στάμενοι (8600 Ν' ὁπ κατὰ ξυστάσεις τε γιγνόμενοι, 11. 21. ὃ 2) ἐφοβοῦν- 

τὸ τὸ πλῆϑος τῶν νεῶν οὗ [Π6 ΘποΙην. ἐν τῷ παρόντι, ον ἐδ }γ76- 

86η} οσοαδίογι, ΟΥ̓ ἵν ἐ7,6 ργεβογυΐ οὐγοιμηϑέαγιο68. ἴῃ τοίθσθποο ἴο πρότερον 
ἴῃ {Πῃ9 ποχῦ βθοίϊοῃ, 

ὥ. ὡς ἀορΘη8 ὁπ. ἔλεγε, [Π6 νγουᾶβ καὶ... γνώμας Ὀοΐπρ ἴῃ ἃ τηδη- 
ΠΟΙ Ῥγθηςηρίϊο. οὐδὲν---πλῆσος---τοσοῦτον, πὸ μι} 6)" 80 φγοαΐξ. 

Οὗ Μίύ. 8 488. Ρ. 805. ὅ,τι. «. «ἐστι, τοιοῦ, (ΞΞΞ Ποβ6 αὐΐδοκ) οι 

ποῦ 6 βιιϑίαϊπε ὃψ ἐΐόηι. ὅ,τι τοῖουβ ἴο πλῆϑος. ΕῸΓΣ [Π6 οοπβύγποίίοη 
οὗ {ὴ6 νϑῦθα], οἵ, 5. 8178. Ν. τὴν ἀξίωσιν 15 ΘΧΡΙαΙ πο ὈΥ μηδένα 

«ὑποχωρεῖν. ΤῊΘ νο}Ὸ ὑποχωρεῖν ΟΡ ὕδϊκθβ {πΠ6 δοουβδέϊνο, ἔοιῃ 

[8 56η86 ὅο 8ἤλίγι, ἐο αυοϊὰ (869 “615 Κα Πη. 8 548. Οὖϑ8. 2) ἀουῖ γα ἔγοιῃ 
18. ΟΥΘῚΠ8] 5656, ἐ0 7617, 7) ΟΉι, ἐο σίυθ ρίασα ἐο, ὙΤΒῖο ἢ ἔα κοϑ ἐμ ρϑηϊ- 

{ἶνο. ---- ᾿Αϑηναῖοι ὄντες, ἐγυαϑηνιοῆ, α8 ἐλιθὰ 106}6 «(4 ἐλιθγυΐατγι8 --- α8 Αἐδδη- 

ἑαη8. ΤῊΪΒ Βθη86 οἵἨ πᾶγϑὶ] ΒΕ ΡΓΘΙΏΔΟΥ͂ μϑᾷ Ῥθοη [οϑύογϑα δηᾶ βίγθηριι- 

ΘηΘα ΘΥΘΙ βῖποθ {Π6 {ἰπ|0 οἵ ΤΗΘηἸβίοο 68. 

8. ὄψιν, αϑρεοΐ οὗ {πΐηρβ. ---- ὑπόμνησιν... .ϑαρσεῖν, ἴο γοηυϊη 
ἐΐθην 97 δοῖηρ σοι 'αρσοοιιϑ, ἱ. 6. ἴο Θχοῖίθ {πον ὁουσαρο ὈΥ͂ ΤΟΙ ηἀἰηρ' 

(Ὠθτὴ οὗ {Π0 ὉΠ] ρ8. ὙΠΟ. ΓΟ ῖβο υἱοίουυ. 
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ΟΗΑΡΤΕΒ ΤΧΧΧΙΧ. 

'ΤῊΘ ΞΡΘδΚΟῚ ὈοσῖπΒ ὈΥ βαγίηρ, (πδὲ 6 ΑἸ Θπΐδη8 μδΥ 6 πὸ πὲ στοῦ 8 οὗἁὨ δίδστη ποῖ 6 9Ν 

βοσοππέ οὗἉἩ [8 πΌΤΠΘΥΙΟΔΙ Βα ρου οσὶν οὗ [Π6 ΘΠΘΙΠΥ͂, ΠΟΙ {πο ῚΓ τορα θα Ὀτᾶυ συ, βῖποθ ἰπ ἴῃ 6 
Ἰαἰίοσυ [ΠΟΥ 8.6 Θ4681], 8πη4 [Π6 Τιδοθαεθυποπΐβη 411168 ἀτὸ Ὀτουρὗ ἱπῦο Ὀδ[Ε]6, Δ ΘΤ 50 δ᾽ 5Π8] 8 

ἀοίοδί, αϑαϊπβδὸ [Π 6} τ 1118 (ξξ 1-4); π6 οοπῆδοπορ, μοι ἴῃ 6 Αἰ μἾ8η8 Θχ ἰδ 1Ὁ ἴῃ {Π 6 1 

ΤΟϑαΐ 6885 ἰο ἤρηΐ {Π6 ΘΠΘΤΗΥ ὙΠΘΠ 80 ὉΤΘΔΟΥ ΒΌΡΘΙΪΟΥ ἴῃ ΠΕΤΩΌΘΓΙΒ, 15 δαδρίρα ἴο ᾿πβρὶτθ 

ἔμϑτη τυ ἢ ἴδασ (ξ8 ὅ, 6), 5π ἃ τῆϑην Δττηἶ68 ἤανθ ὈΘΘη ἀοίοαίθα ὈΥ 8η ἱπίοτγϊου ἴοτοθ (8 1); 

τπ6 ΒΡΘβ ΚΟΥ σῖνϑϑ Πΐβ ΤΘΆΞΟῚΒ [ῸΓ Ῥγοίθιτί προ 8. Ὀδ (16 ἴῃ {Π|6 ΟΡΘΠ 868 (8 8); 8π4 Ῥγοΐβδϑί πρ' Ηΐ8 

ἀοίδιτηϊπδίίοη ἴο ἰ8Κθ ἴπ6 τηοβῦ ρυτιἀθηῦ τη ϑϑΈΓ68, Θσ Πουίβ ΗΪ8. τηθη ἴο τηδ᾽ ἰδίῃ βίσίοί 415- 

ΟἰΡ πο, ἴο βίϑπα ἥττη, 8ηἃ ομδῦσθ ὈΤΔΥΘΙΥ, ᾿ἱπϑβϑυπο 88 ἴΠ6 οομη δὲ 18 ὁη6. ΟΠ. ὙΠΟ ἢ ἀ6- 

ῬΘΠΑΒ Τηοτηθῃΐουϑβ ΓΘϑ]8 (ξ8 10, 11). ᾿ 

1. οὐκ ἀξιῶν. 866 Ν. οπ 1. 86. ὃ 8. 

ἀγοαᾶ, 
Ὡ. οὗτοι 15 ΠΕΙΘ 8ῃ ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΙ ΟὗὁἨ οοπίριηρί. ----- μηδὲ---ὁμοῖοι, τπ6- 

γιαΐ ἴῃ 5Κ1}} δηᾷ ὈΓΔΌΟΥ. τὸ πλῆϑος ἀΘρ6η 48 ΠΡῸΠ παρεσκευά- 

σαντο. οὐκ ἀπὸ τοῦ ἴσου Τοῖογ5 ἴο ᾿ἱπϑα 1 Οὗ ΠυΙΌΘΙ5. ΕΣ ΞΞΞ 

τούτῳ ᾧ, οὗ βίο {Π6 απίθοραθηΐ 18 Θχρ] αἰ ηθα ὈΥ ὡς... .-. εἶναι, 1 Ὀοΐηρ; 
οομβίγποίθα 88 Ὁποῦρὴ Ῥγθοθαρα ὈΥ ϑρασύτεροί ἐσμεν (οἷ. ὃ 8. ᾿Ἰπῆγ8), 

Δη4 {Π6 Τοὶαὐϊγο ἀθρθηβ ἢ πιστεύοντες. Τῦ 18 ΠΠΠΘΟΘΒΒΑΓΎ ὙΠ ΒΟΙῚΘ 

ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ, ἐπΠαὺ ῬΒΟΥΤηΐο Π8α ᾿Θαυποα δῦ ἢ6 ΠΘΓΘ τϑίθυβ ο {τΌΤα 

ΒΡΙΘΒ ΟΥ ἀρβογίθυβ, βίποθ {Π6}1 ΒΌΡΟΓΙΟΥ ὈΓΔΥΘΡΥ Ὑγ85 8. ΘΟΙΠΙΠΟΙ Ὀοδϑῦ ἴΠ 

811 [Π6 ΤιΔορ ας πποπΐδΠ ΒΡΘΘΟΙ ΘΒ. -τα ἄλλο τὶ ἴβ θα βυπϑοαοοῃίοβ νυ. 
κατορϑοῦντες 15 ΘΟΠηθοίΘα ὙΠ} οἴονται, 88 ὑΠποπρ ἰῦ τγᾶβ τὶ θ ἢ 

ὅτι κατορϑοῦσι καὶ οἴονται, ἸΠΆΒΙΠΠΟΝ 85 ἴῃ π656. 816 οοπίδ πα [Π6 
στουηᾶδ οὗ {Π6 1 ιΔορατουποηΐδη οοηἤἄθποθ. ΤΉΘΙΘ 5, 88 66]. ΤΟΙ ΔΓΚ8, 

8 ὈΙΘμαϊπηρ οὗ ὕνγο οοῃβυγιοῦϊοη8, Β'ΠΟΘ. ὕνχο σ  Ὁ5 ΟἹ ὑυχζο ῬδγύϊΟΙ Ρ]65 
σοῦ] Πδνο ΘΠ {Π6 ΤΠΟΓΘ Πϑύθγα] οοπβύγιιοίϊοπ, [1 τοβρθοῦ ἰο σφίσι, 
Ι Ῥίον τὶ 606]. ἀπ Αὐποὶα ὅο τηᾶκο ἰῦ ἀθρθπᾶ οἱ ποιήσειν, ἴῃ 
Β]θοῦ οὗ ὙΒΙΟῊ 18 οἰ ΠῚ τοῦτο ᾧ μάλιστα πιστεύοντες προσέρχονται, 
απὰ ἐλαΐ {πεῖν δοαδβέοα, οοι'αρθ κοὐ ἀο ἐΐ6 βαηὶ 707} ἐλδηὺν (1. 6. εῖνϑ 

ἔμοτα [Π6 58Π16 ΒΙΙ00655) ὅγ 8θῶ ; ΟΥ τὴν ἐν τῷ πεζῷ ἐμπειρίαν, ὙΓΒΪΟῊ 15 
Κα ρου 8 βοϊαἰίοῃ. τὸ αὐτὸ 15 0 Ὀ6 ΤοΟίοΓΓΘα ἴο τὸ κατορϑοῦν 6]1οἷ- 
{64 ἔτοτα κατορϑοῦντες. 

8. Κτῦρ. αἴζος ΒΙοοιηξ, ἴῃ ἶδβ. ϑϑυ] ον ΘαΙ ΟΠ ΤΘΙΟΓ5. τὸ δ᾽ ἴο τὸ κα- 
τορϑοῦν ἴῃ τὸ αὐτό, Ὀαὺ (106]. τυ Ὁ} {Π|6 ΔΡργοθϑίϊοη οὗ Ῥορρο, Αὐπο]ᾶ, 
δα ΒΙοοτηῦ, ἰπ ΒΪ8. Ἰαΐθν αϊτομ, Γοῖθυβ ᾽Ὁ ἴο ᾧ... «προσέρχονται, ΟΠ 
ἴμ8 στουπᾶ {μα 1 1Ὁ μδᾷ τοίθυγθα ἴο τὸ κατορϑοῦν, ᾿ῦ σγοῦ]α Πανθ ὈΘΘῃ 
ΤΟ]]ονγθᾶ ὉΥ ἐκ τοῦ εἰκότως δἃπα ποὺ ἐκ τοῦ δικαίου. περιέσται. 

560 Ν. οπ 1. 144. ὃ 8. τούτοις Υοῖθ᾽8 [0 {Π6 ΤιΔοραειυπηοπίδηβ, δηᾶ 
ἐν ἐκείνῳ --- ἐν τῷ πεζῷ. ΤῊΘ γ6 70 περίεστι 18 ἴο ὉΘ ΒΡ Ὀ] 16 ἴῃ {1}18 

ἐν ὀῤῥωδίᾳ ἔχειν, ἐο 6 ἴῃ, 
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Οἷδαβθ ἔτοτα πιριέσται. 
πειρότεροί ἐσμεν, ϑρασύτεροί ἐσμεν. (108]. ἐμπειρότεροι 8 ἴπ {Π6 

ποιηϊηδίϊνο ὈΥ αὐϊγαοίΐοη. ὅθ Ν. οἡ 1. 42. ὃ 4. Τὴ διραϊηθηῦ οἵ 
{Π|8. ὙΠΟ] ραβϑᾶσθ τῆϑὺ Ὀ6 {Π8 βίαίθα : νγχθ ἤᾶνο ᾿πβίοι. στουπᾶβ οὗ 

οοηἤθηοο ΠΟΥ (Ϊ. 6. Οῃ [ῃ9 Θν6 οὗ ἃ πᾶν] Ὀ80116) ὑμϑῃ [ΠΥ πϑνο, 7πβὲ 
ἃ8 ΠΟΥ τηϊσηῦ Ὀ6 Θχρθοίθα ἴο ϑχοθὶ τι ἴπ οοηῆδθηοθ ἰξ [Π6 ΔΡργόβοι- 

ἴῃ; ὈΔύ016 νγὰβ ἃ Ἰδῃηἀ-Θη σα ρθηηθηΐ, ᾿Παϑιη 0} 88. ΓΠΘΥ ἄο ποῦ ΘΧθθὶ ἃ8 

ἴῃ ΠαίαΡΩΙ ὈΓΆΨΘΓΥ, 8Π4 ἴῃ ὙΠδίθνο το θοίῃ ((. 6. Αὐμϑηίδηβ ἃπᾷ 
ΤιΔΟΘ:ΘΓΠΟὨΪ8Π8) ΓΘ ὕΠ6 πιοΥΘ 5118], ᾽ἴῃ ὑΠαῦ νγθ ἅγθ [Π6 Ἰποῦ 8 ὈΓΆνΘ, 

Δ5 09 ΔΟΠΘΏΪΔῺ5 Ὑγ6 16. ΘΟΠΓΘΒΒΘΑΪΥ ὉΠ6 ποτ 5Κ1Π{Ὁ1 δηἃ οχρογϊοποθᾶ 

ἴῃ ΠᾶΥΔ] νυϑΡίΆγο, 1 ΤΌ] Ονγθα ἔγομη ἐΠ6 γϑαβοηΐηρς μοι δαορίβα, {παῦ 

ΠΟΥ σοῦ] Ὀ6 Ὁπ6 Ὀγανοβϑῦ ἴῃ 568- ρῃίβ. 

4. διὰ... «δόξαν ἰΒ “ἴἢο 6 οοῃδίσιποίοα ὙΠ προσάγουσι, δπᾷ ποΐ 
γνἱ[ἢ ἡγούμενοι, ὙΠΟ σγου]ᾶ Ὀ6 γοῦν ἢαύ δηᾷ ἱπαρροβίΐθ. Τὴ ἄθβίσῃ 

18 ὅο 5ῃονν ὑπαῦ {π6 ΤιΔοραςθιηοηΐβη 8411165 οου]ᾶ ποὺ θ6 θχρϑοίθα ἴο ἢρ μι 

ῬΡΆν οΙγ, Ὀθίηρ ἀγαρρθα ἱπίο Ὀδι]6, 88 ΠΥ πσϑγθ, ἴο ὉΡΒΟ]α {116 ΡΙΟΡΥ 

οὔ τη Ἰοφαϊηρ ΡουγΘ 1. ἐπεί, ϑύγιοθ οὐϊιοϑγιοΐῖδο. Τῃ {Π6 ἰᾶθα οἵ ἄλλως 

ΤΠυ8 τ βιαηρ ἰπ ἐπεί, 1165 ὉΠ6 ογηϊυίθα ῥγούδβίβ, εἰ μὴ ἄκοντας οἱ Λακε- 

δαιμόνιοι προσῆγον. παρὰ πολὺ 15 ἴο ὈΘ6 Δκ6η τὶ ἡσσηϑέντες. 

ὅ. μὴ---δείσητε. ὃ. ὃ 218. 8. ἂν ὈρΙοηρθ. ἴο ἀνϑίστασϑαι. 
μὴ. - - «πράξειν, “ἰγυῖο88 δοΐη αϑοιιΐ ἐο (ο ϑοηιοί λίην ὑϑνῃ σγοαΐ (ἰΐογα νυ, 
βϑοηιοίληγ θφιιίοωϊογ ἐο τοὐαΐ ἐ8 Ὁεγη σγεαΐ). ΤῊΪ8 Θχρ] απδύϊοη γορ γα 

τοῦ παρὰ πολὺ 88 8. Β 05 ϑης),ν 6, τυ ΠΟ ἢ ΒΘΘΙῚΒ ἴο τὴ Ὀθύΐου τπδὴ τ ἢ 
ῬΟΡΡΟ ἴο ΒΌΡΡΙΥ πράσσειν, ΟΥ̓́ΣΥ [ἢ αο6]. Θηα ΒΙ]οομΐ, προνενικηκέναι, 

ΟΥ ἴο Τϑδᾷ ἄξιον τοῦ. ΟΥ̓, Κ. ὃ 244. 11; 5. ὃ 169.1. 

0. ἀντίπαλοι... . οὗτοι. ((06]. οοῃδίτλιοίβ οἱ πλείους ἀντίπαλοι (ὄν- 

τες) ὥσπερ οὗτοι. 1 Ῥγοΐοι, Πονγθνθῦ, ἢ ῬΟΡΡο, ἴο οοπβίσιοῦ ὥσπερ 

οὗτοι νΥὶΓ {ΠῸ ΤΟ]]Ουν πρὶ ὑγου 8, τυ ΒΙΟἢ σῖνϑβ {8 Β6η86, 707) ἡιοϑέ ἡιθη,, 

«οἤθην ἐφιιαϊῳ πιαϊολεά (Θν6η), γδἰψίηρ 8 ἐδι686 ἀο (γ 0 ἃΓΘ σι] Υ ΟἿΣ 

ΒΈΡΘΙΙΟΙ ἴῃ ΠΌΤ Ὀ6ΓΒ) τροῦὺ ἑλοῦ)" ρῃψϑίοαΐ ροιοον, γὰξἠιθ} ἐδαγυ μροη ἐδιδῖ)" 

ϑϊ11 απᾶ ργιιάδηοο (τῇ γνώμῃ), ὁὀοηγ6 ἐο ὧν θη) αρθηιθγυΐ. οἱ: δ᾽, 86. 
ἐπερχόμενοι, διιέ ἐΐο86 τοὔο ὁΟΉι6. ἐκ πολλῷ ὑποδεεστέρων, «οἱέλ, 

σγοωΐίῃ ἡη 7 Ὁ 707)668 (ἃ8 76. 40 ΠΟ), 18 ΟΡΡοβϑᾶ ἴο ἀντίπαλοι. 

μέγα... «βέβαιον, ϑοηιθ Ὁ67.}) φγθαΐ 77) Ὀυ7.688 97) ηυϊηά. ἅ, 1. 6. ὅτι οἱ 

ἐκ πολλῷ ὑποδεεστέρων---ἀντιτολμῶσιν. οὗτοι ΤΟΙΟΙ5. 0 {Π0 1,806- 

ἀεθιπο 88. τῷ οὐκ εἰκότι --- ογν αὐοοιιηΐ 07 ἐλι6 ἱηιργοδαδὶϊεέμ ὑπαὶ 

Ὑ79 Βῃου] ἃ αἄγϑποθ ἀραϊηβῦ τῇ ἢ ΒΌΟΙ ἃ [ΌΓΟΘ. 

4067}6 ἦπι Ῥγορογύίοπ, ἴο ὑπὸ ργοβθηῦ οχίρθηου. 

Ἴ. ἤδη. 869 Ν. οχ 11. 77. ὃ 4. ὧν... «-μετέχομεν. ῬΟΡΡΟ τὸ- 
ΤΥ ΚΒ {πΠαῦ {Π9 ἀρραμπηθηῦ ἴο ἤν ῬΘΘὴ ἴῃ ρῥοϊηΐ, Βηου ἃ πᾶν ὈΘΘἢ 

αὐγαιγφιθ αἰεέθηι οὐέζιηι ἔτι ἐ1108 (ΡΘΙΟΡΟΠΠ68108) οααέέί, Βιῦ 18 ποῦ [μ18 
πη Ρ] θα ἴῃ {Π6 ὑγουβ ἐδ κθη ᾽πὶ ὉΠ6 1 ΘΟ ΠΟ ΙΟὴ 

- ᾿ ἜΒΕΕΙ [. δέ. “ ΟΡ ἃ , » 

τῷ. «««ἐσμεν ΞΞ τῷ δέ, ὅτι ἑκάτεροί τι ἐμ- 

κατὰ λόγον, 
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8. ἑκὼν εἶναι, εοὐϊέίησίψ, {7 1 αᾶ τὶν οποῖοό. ΟἿ. 5. ὃ 228. 9. ---- 
ναυσὶν ᾿ἰτηϊΐ5 ξυμφέρει. ἂν ἐπιπλεύσειε, οοια δαϊ ρ. Ορροββᾶ ἰο 
{Π|5 15 ἂν ἀποχωρήσειεν. ΤῊΘ Ῥτοίαβίβ 1 μὲν ἔχων, τη1658 ᾿6 ἦα8. 8. 
δ 995. 6. 866 Ν. οπ ]. ΤΙ. ὃ 6. ἐκ πολλοῦ, 7)οην ὦ αἰβέαποο. 

ἐν δέοντι, αὐ ἐΐ)6 ᾿ιδοθϑϑαγ ἐΐηιθ, ορ}οΥ διιηδἶμ. διέκπλοι. ὅ66 Ν. οἢ 

1. 49. 88. ἀναστροφαί. ΤΗΪΒ ὙγΟΓ ΟΧΡΓΘΒ865 ὕΠ6 ὈΘΟΚυΤΑΓα τηοί! θη 

οἵ ἃ βῃΐϊρ, ἴον πανίηρ ομαγρθα {ῃ6 ὁρροβίῃηρ βῃϊρ τ ἢ 105. ὈΘ6Κ, ἴῃ 

ΟΥ̓ΘΙ ἴο σϑὶπ βρὸθ 0 ρίνθ ἱπιρθίιβ ὅο δἃπούμϑι:. οἤδΓΡθ. νεῶν 

ἀρθρθπᾶβ οἢ ἐστίν. 

9. τούτων ἀΘρΘ6Πα8 οἢ τὴν πρόνοιαν. κατὰ τὸ δυνατόν. ὅ66 Ν. 
οη 1. 58. ὃ 4. τά τε... δέχεσθε. ὅ860 Ν: δὲ 11..11: ὃ 9...--.-- δ 

ενν οὔσης, “΄ α8 106 α76 τρατοϊιη οπ6 απού 678 ῃιουθηιθηυ8 αὐ 80 δῃογέ ὦ 
ἀϊἰϑέαηοο." Ατποὶᾶ. 1 σπου] ργϑίου : ἂϑ ἐλθ δηθηὶμ 8 τοωξολτη τι8, οἷο. 

ἐν τῷ ἔργῳ, ἐγ, ἐδ αοὔτοτι. 
10. τὴν ἐλπίδα 5 ΠΘΙΘ ΤΌΠΟΥ ὈΥ ὕνγο βϑηϊίνοϑ, ἐλ6 ἤο}6 47 ἐΐδ 

“Ῥεϊορογηοβίατιϑ 9 ὦ παῦψ, 1. 6. [ῃ9 Πορθ5. ϑῃἰορίδϊ θα Ὀγ {π6 Ῥβίοροι- 

ΤΙ ΘΒΙ8Π5 Οὗ ταϊβίηρ' ἃ ΠΥ. ΤΠ6 οἰδαβ68 ἢ καταλῦσαι δα ἢ καταστῆσαι, 
ἸΠπβίγαΐο {π6 τηϑρηϊααθ οὗ {π6 οοηίοϑὺ ὈΥ̓͂ Θχρυθββίηρ 18. ΟΌΥΙΟΌΒ 

Τ ΘΒ]. ἐγγυτέρω καταστῆσαι, ἴο ὀγὕη ἩΦαΥ6Ί". 

11. ἀναμιμνήσκω δ᾽ αὖ τοῖογ5 ἰο ὁ δὲ ἀγὼν μέγας, {}ι6 οογιξο8ὲ 18 φγοαΐ 

--ὐιιέ ἀασφαΐῃ (οἷ. ὃ 2) .7 ιοὐῖδ γοηυΐηα γον. ἀνδρῶν ἸἸΠη105 αἱ γνῶμαι. 

οὐκ ἐπέλουσιν, α76 πού αἀοοιιϑέοηιοα --- σατηοΐ. ὁμοῖαι ἴῃ τοβρθοῦ 

ἴο {ποθ ῖν ΤΌΓΠΊΘΙ ὈΓΔΥΘΓΥ͂ δη4α οΟΠΠἄθΠοθ. 

ΘΗ ΑΡΤΉΠ ΧΟ: 

ΤῊΘ ῬοΙοροπ μοβίϑη8 581} ἰουγατβ ποτ ἐθυτι ΟΥῪ τὶ ἐπὶ (Π6. στ] τυ ἱτἢ ἐποὶν τἱρμξ τυΐηρ ἴῃ 
ϑἄνδποθ 'π Οσου ἴο ἱποῖΐοβο ῬΠοστηΐο (88 1, 2), σγῆο ἔδατίηρσ {Πα (Ποὶγ ἄρδβίρτι 18 ἴο αἰΐδοῖ 

ΝΝαυρϑοΐαβ, οοδϑίβ 8] πρὶ ὨΪβ ΟὟ 5ΠοΓο (ξ 8); ἴΠ6 ῬΘΙΟΡοππ βίδηϑ βι ἀ θη] ἴση ΠΡΟῚ [9 

Αἰμοπΐδη θθοξ, πορὶηρ ἴο ἵποῖοβθ [Π 6 ὑγ 016 (8 4); οἴθυβθῃ, Πούγ ου ΘΓ, τηΔ 6 {ΠῚ Θβοδρο, απᾶ 

{86 τοϑὺ 8.6 ΤΠ ἈΒΏΟΓΟ 8Π4 {Π6ῚΓ ΟΥΘῪΥΒ 'π Ῥατὺ βἰϑδιρηίρτγθα (8 δ) ; ΒΟΠ16 οἵ {Πποῖν 5ῃ105 {π9 

ῬΘΙΟΡΟΠ 6 5[8η8 βασοθρᾶ ἴῃ ἀγανγίπρ οἱ (8 6). 

1, οὐκ...««-στενά. Τη τοβρθοῦ ἴο {Π6 Ῥοβίἐϊοη οὗ [π9 Αὐδιθηΐθη ἢθού, 

οἵ. Π|. 86. ὃ 2: δηᾷ οἵ {πΠ6 Ῥοὶοροπποβίδη, οὗ 11. 86. 84. τὰ στενὰ τοῖο .Β 
ἴο {89 βύγαϊΐβ Ὀθύνσθοη Βίθτη δπα Απυγτΐατη, Ὁ ὑγμῖο ἐμ6 ΟΥίβεδπ. 

δυ] τγὰ8 οοππροίοα τ] {Π6 568, ΟΥΓ τϑίμϑι [6 ἵππον τ ἢ (Π6 οὐΐον 

ἄκοντας. 866 1]. 89. 8 8. ἀναγόμενοι. ὅ66. Ν. οῃ. ἀνή- 

γοντο, 1. 48. 81. ἐπὶ τεσσάρων, «οἱέδ, ζοτ" 8.198 αὐγόαϑέ. Μαϊϊεθ 

(δ ὅδ4. 5) ὑγτδηβιίθβϑ 70} ἄφθρ, ὙΤΪΟῊ 15 ϑυἹἀθη ]Υ ἱποογγθοῦ, -τττττο ἐπὶ 
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τὴν ἑαυτῶν γῆν. ΤῊΘ ῬΘΙΟΡΟΠΙΘϑἴ8 8 β8 116 Δ]οηρ ὑπὸ ΑΟΠδῖϑη ΒΠ016, 
ΒΟΉ, 885. Δομθδ βἰαθα τὰ 0Πῃ6 ῬΘΙΟΡΟΠΠοβίδηβ ἃ πα ἐγ βη θα τυῖτῃ 
16 Οὐ ἢἶϑη8. τπϑ ΠΥ οὗ {Π6 58 105, τηϊρηῦ ν76}1 Ὀ6. ο]]θα τὴν ἑαυτῶν 
γῆν. ῬΒοτγτηΐο ἔϑατϑα ὑμδῦ θη ορροβίίθ Ναιρδοίιβ ὑΠ6Ὺ σχου]Ἱᾶ ἐὰσπ 

ΒΘ Ή]ν, 881} ΔΟΙΌΒ5, 8πα ἴα ΚΘ {Π9 Ῥ͵δοθ, δηἃ ἤθῆθθ μ οοδβίθα δοηρ, 

ἴο Ὀ6 ἴῃ τϑδᾶϊποϑϑ ὅο Γ6Ρ6] {π6 αὐΐβοκ. ΤΠΘΓΘ 15 ὑμουοίοσθ πὸ πρρᾶ οὗ 

σμϑηρίηρ {Π6 τ ϑαϊηρ ἑαυτῶν ἴο αὐτῶν, ΤοΟίον Πρ ᾽ῦ ἕο {π6 ΑΥΠΘΠῖδ 5 οΥ 

το {πὸ Ναυρδοίϊαπβ. 1 ργοίου τυ ΑΥΠΟΙ]ἃ ἴο ἴα Κο {Π|8 Ῥγθροβιτοη ἴπ 
ἐπ6 ὑνγοίο!α βθηβθ οἵ ἐοιραγβ ἀπ αἰοηρ ὃψ, [π6 ἔοστηου ἀοθποίξηρ {πδὺ 

[Π|6 ΒΘΏΘΓΆΙ αἰγθούϊοη τγ88 ὑουγϑι 8 Οουϊητη, Βίογομ, πα ῬΆ]]ΘηΘ, ὙΠΘΓῸ 

{π6 σγθαίου. ραγὺ οὗ {86 ἢθοὺ θϑὶοηρϑᾶ, 8πη4 {Π6 Ἰαίίοι", ὑπαῦ {πον Κορύ 

ΔΙΟηρ; ὑμο" οὐ ΒΏΟΤΘ ἰπβύθϑα οἵἨ β8]Π1ηρ ΟΥΘῚ ἴο {π6 Ορροβίίθ οοϑβῦ. 
ΤῊρῖν αἰγθούϊοη 18 50}}} {πγῸΠοΥ ἀθῆπρα ὈΥ ἔσω ἐπὶ τοῦ κόλπου, ἰο «οἱζἤἵη, 

ἐλ σιιζ7. δεξιῷ κέρᾳ ἡγουμένῳ, ἐλ6 γὴν τοΐπῳ ἰοααέίγηᾳ ἐλ6 τραν, 18 
{86 οἰΓουτηβέδη 18] ΟἹ" πο 4] ἀαίΐνο. Ηδα {π0 αἰγθούϊΐοῃ Ῥθθη τγϑβύ- 

γδΡρα, [η6 1οἿὉ πτ]ηρ νου] Πᾶν ἰβθῃ {Π6 168. ------ ὥσπερ καὶ ὥρ- 
μουν, ἷ. 6. ἴῃ ὕπο 581η0 Τ6] αν Ῥοβι το ἴῃ υ]Οἢ ΔΠΘΥῪ ΒΥ δὖ ΘποΒμοΥ. 

ὦ. ἐπὶ δ᾽ αὐτῷ, 1. 6. ἀροη {πὸ τὶρῃῦ πΐηρ, ταύτῃ, 1. 6. ἴῃ {89 

αἰγθούϊοη ἰουαγ 5 Ναμιρϑοίμε, νομίσας... -πλεῖν ΒῃονγΒ ὑπαὺ {Π9 
ῬΘΙοΡρομῃθβίδῃβ 610 ποῦ 8] ]Ππρ αἰ ΘΟΥ ὑοννα 85. Ναπρδοῦμβ, Δ8 [ΠΘἢ 

{Πθὶ" ΘΟΌ 86 δη4 ἀοβιρη σγοῦ]α Παγθ Ὅθθη ἃ τηδύίο οἵ οϑυΐαῖη Κπου- 

Ιοᾶρο. ὅθ Ν. οὐ 81. μὴ. .- - «κέρως, ἴγην ογ 67) ἐπαΐ ἐπ 6 Αἰπογυϊαη8 
γυῖσἑ ποΐ ὁβοαρθ Ποῖ" ομανοθ [ὈΥ 58 11Π10} δοψοηα ἐμοῦ ερΐηρ. 

πλέοντα τὸν ἐπίπλουν 15 πού Ρ]θοηδδίϊο, θὰ 8ῃ ΘΙρμϑύϊο ἔᾺ]Π 685. οὗ 
χρυ θββίοη, ἐλ ολαγρθ τιωαθ εοὐέῃ, γιιῖ βωϊΐ, ἐλι6 767)06 οπϑοί. ῬΌΡρο 

ΘΟΙΏΡΑΓΘ5 ἰὖ ὙΠ {80 δοϑὝὲ ἐηυροίιι8 πωυϊσαυϊέ οὗ ΟἿο. Ῥτοὸ Μ8η1]. ὃ 84. 
8. ὁ δέ, 1. 6. ῬΒοΥΤΗΪΟ. χωρίῳ, 1. 6. ΝΜ ιιρδοΐαβ. ἐρήμῳ. 860 

Ν. οἱ 11. 4. ὃ 4. ἀναγομένους. 66 Ν. οὁἢ ὃ 1 ΒΌΡΓΔ. ἄκων..... 
σπουδήν, «ἰγιιοὶἰηῖῃ αν τοΐέδ, βροοᾶ, ἴ. 6. ῬΏΟΥΤΑΪΟ ὑγὰ8. ἀπ Πρ ἰῸ 

Ἰοᾶσθ [ἶ5 δανδηίαρθοιβ Ροβι 0Π ἃ πα 5811 ἰπίο ἐπθ σα, Ὀὰὺ ὮΘ τνγ88 

ΟὈ] σα ἰο ἄο 1{, ἀπᾷ ὑμαῦ ἰοο ἴῃ στθαῦ Παδβίθ. τῶν Μεσσηνίων οἵ 
Ναυρδοίαβ. ΟἿ, 1. 103. ὃ 8. 

4. κατὰ... «κέρως, ὅγν οοἰτίηυγν 0116 δψ ὁη16, ἱ. Θ. Ογ6 5810 58] 1ηρ ΔΥΓΘΥ 

ΔΠΟΥΠΘΙ ἴῃ ΒΙηρ]ο ᾿π0. ὅθ Ν. οἱ 1]. 84, ὃ 1. -----α πρὸς τῇ γῇ, πδαν" ἴο 
ἐλ Ἰαπᾶ. μετωπηδόν, ὅγν ἐΐγλ6, ἃ5 Ορροβθᾶ ἴο ἐπὶ κέρως, ὃ, σοζϊαιηηηι. 

ὡς... «ἕκαστος, αϑ ιιΐοῖ α8 δαοἦν, οη6 οοτϊα. ἜῸΥ {Π9 οοπβύγποίϊομ, 

οἵ, Κ΄ ξ 9714. 8. Ὁ; Μί. ὃ 887. 
ὅ. τῶν δὲ Τοῖοιβ ἰὼ {πη0 ΑΥΠοπΐδη 58}108. ἐς τὴν εὐρυχωρίαν 

(1. 6. ἰηΐο ἃ. ψάρι ραῦῦ οἵ {π6 ρα] ποᾶῦ Νααρϑδοίαβ) ἀθρθηβ. ΠΡΟ. 
ὑπεκφεύγουσι. ἐξέωσαν... .γῆν, ἄγουθ ἑδθηι «ρον, ἐἶι6. 8]|078. ------- 
διέφθειραν. Οἱ, 1. 29. ὃ 4; 11, 84. ὃ 8. ὅσοι. « - «αὐτῶν, αϑ πα 47 

ἐλόηι αϑ αὐ, ποὲ ϑιρῖηυ στρσῃ Κγοην ΤΠ6 ΒΠ 105 ἴο {Π6 ΒΠΟΥῸ, 
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θ. ἀναδούμενοι. 866 Ν, ὁπ ἴω". 81. κενὰς Οὗἁ Τη6Π, 5'Π06 αὖ- 
τοῖς ἀνδράσιν 15 ΟΡΡΟΒΘΩ ἴο ἴύ. τὰς δέ τινας, δινέ δοηιθ. Α Ῥαγὺ ΟΠ]Υ͂ 

οὔ {Π6 βῃΐρβ οἀρύαγθα ὈΥ {ῃ6 ΘΗΘΙΩΥ Ὑγο 0 δ {18 {1π|0 Τθοου θα, 88 
ΔΡΡΘδΙΒ ἔτΌπα 1. 92. ὃ 2, ------ ἑλκομένας ἤδη, τοἤθγν λον τ06}6 αἰγεασν 
δεῖς ἱοιροά αἰρανψ ὈΥ {Π6 1,ϑοραςυηοπίϑηθ. ΤῊΪΒ Ὀτᾶνθ Δηα ἀδυῖπρ δοὺ 

οὗ 186 Μοββθηΐδηβ 1ῖΒ ον οὗ 8}1 Ῥγδῖβθ, 85. ἰὖ γγ8ἃ8 Ῥϑυογιηθα ἴῃ 

ΟἰΓουτηβίδῃμοθϑ ΠΟΘ ἴΠ6 ΟὐἋ5 ὙγΟΓΘ ΘΗΓΓΟΙΥ ἴῃ ἴϑνον οὗ [Π6 ΘΏΘΙΩΥ. 
ΤῊΘὶν δποϊθηῦ ΓΟ ΠΡ5 ἴγοότὴ ὑῃ6 Π8η65 οἵ {πμ6 1,ΔοΘας  Οἢἶ8 Π5 Ὑ6ΓΘ. ΠῸ 

ἀουθὺ τϑπιθιη ΘΓ, μθη ὑπ6 Ὺ Ρ]αηρσρα ἱπίο {π6 σγαίθι, θοδγαθᾶ {ῃ0 

ΘΕ ]ρΡ5, δη [οπρηῦ τ] ΒΌ0 ἢ. ΤΌΓΥ ἔγοτη {Π6 ἄθοκβ, 

ΟΕΓΑ ΡΠ: ΧῸΟῚ: 

ΤῊ τὶσηΐ τνὶπρ οὗ ἰμ6 ῬΘΙΟΡΟ ἢ 6518 }8 β΄ 68 Θἤ 856 [0 πὸ ΑἸΠΘΠΐ8η 5}}108 ὑυ ΒΘ ἢ δα δβοδρθᾶ, 

Ῥαξ πο ν᾽ 411 τυῖτῃ ὁπ6 δχοθρίϊομ το Νϑαρϑοίαβ, δηα ἴὌστη ἴῃ 1ἰπὸ ἰο σϑδὶβὲ ἔπ 8 ΘΠΘΤΟΥ͂ 

(8 1); {π686 δοτγηΐηρ' ΠΡ ἴοο Ἰδΐθ, βῖπρ' ποῦν βίῃ πρ' {Π6 Ῥέθδη οὗ υἱοίοσυ, σσμθπ {π6 ΑἰΠ6- 

τΐδῃ γ 6556] τυ ΒΪΟἢ δα 9816 η ὈΘΗΪπα, ὈῪ 8 ῬοΪά δηᾶ 811] ΤηΒ ΠΟΘ ΤΟ Β᾽ΠΚ8 {Π6 Ῥαγβαΐηρ᾽ 
Ὑ 6556] (ξ8 2, 8): ὉΥ ὙΓΒΙΘΩ ἀποχρθοίθα ὁσοῦττθηοθ ἴΠ6 ῬΘΙΟΡΟΠ ΠΘϑῖ8Π8 81 [Πτόνγη ἰπΐο 8 
βίδίβ οὔ οοπβίθσπδίοι πα οοπβοαπθηΐ ΘΟΠἤ5Ι08 (ὃ 4). 

1. ταύτῃ, ἦἤασ ραν. αἷ... «αὐτῶν. ΟἿ, 1|. 90. 8 2. ὑπεξ- 

ἔφυγον... «εὐρυχωρίαν (866 Ν. οῃ Π|. 90. ὃ ὅ). ΤΏΘΓΘ 15 8. ῬΓΘΡΉΘΗΒ 
οοπβίγποίϊο ἴῃ ἐς (566 Ν. οῃ 1. 18. ὃ 2) ΞΞ ἐλεψ ὁβοαροά ἐδ «οἠδεῖ (οἵ ἴῃ 
ΤιΔοραφουηοπΐδη 5105) απ γϑασἠθα {ἢ 6 τοἱαθ ρῬαγὲ οἵ {πΠ6 σα] (5666 Ν. ὁπ 
ΤΙ. 90. ὃ δ). ---- φθάνουσιν αὐτοὺς--προκαταφυγοῦσαι ἐς τὴν Ναυπάκτον, 

ἱ. 6. π6 Αἰποηΐδῃ 51}108 οὔὐβαι θα ὉΠ6ῚΓ ῬΌΓΒΌΘΙΒ 8πα τϑδοηρα Νϑαρβο- 
ἐπ5 ἢγβύ. --τ- - μιὰς νεὼς τοίογτοα ἴο ἴῃ ὃ 2 ᾿ηἴνϑ. ------ ἴσχουσαι. .. «ἀμυ- 
νούμενοι, ἰψύπᾳ αὖ ἀπ 017 αἰ 67" ἐδ 6 ἐθηιρί 9} Αροϊΐο «οὐέξῃ, ἐλδὺγ' Ῥγοιῦ8 

ἐοιραγαβ [ἴπ Θπθιηγ}, ἐλομ πιαᾶθ ργέραγαΐίοτιϑ ἐο ἀεγοπα ἐπθηιδοῖοο8. 
ΤῊ6 Ῥδγ ϊοῖρ]ο αἴϊοι παρασκευάζω 15 ΤΓΘαΌΘΗΥ ΔοοοΙηρϑηϊθα ὈΥ ὡς. 

2. ὕστερον, ἴοο Ἰαΐθ ἰο ουὖ οὔ [π6 τοίγοαῦ οἵ [86 Αὐμθηΐϑηβ ἴο Νϑὺ- 
Ῥϑοῦιβ, οὐ' ἴο σϑᾶοῖι {Ππθπὶ Ὀθίονο ὑΠΘῪ οϑμηθ ὕο ΔΠΟΠΟΙ ππάου {η6 ἕοτγι. 

ἐπαιώνιζόν τε ἅμα πλέοντες, δεφατι ἰο βίη ἐλ6 ρααλι, κοἠλῖθ ἐλιϑν τ0676 

βαϊϊησ. ΠΟΥ Ργουηδίθγο ν {15 νγ88 ἀοη0 Ὑ71}} ΦΡῬΘδ. ἴῃ [Π6 5666]. 
τὴν μίαν ΒΡΟΚΘΟΠ οὗ ἰπ ὃ 1. πολὺ πρό, 71" ϑε7ΌΥγο. 

ἄλλων οὗ [Π6 ΤιΔορα του πἶδη 5 Ϊ08. 

8. μετέωρος, ἴηι {6 8θα, ἴπι {π6 ἄθθΡ νγαίον πβῦ ουΐβι 46 οἵ {π6 δυθῃ. 

περὶ ἣν ἰΒ ἴο θ6 ἰακθὴ ὙΠ ἐμβάλλει, ΔΙ ΠΟῸΡῚ ΒΟΠῚΘ ΤΠΔΥ ῬΓΘΙΟΓ ἴο 
οοπβίγυοῦ Ὁ ἢ φϑάσασα, αγοιια, «οὐδοῦ, ἐδ6 Αἰμοηΐατι 88 βαϊζίγι 

7υ8έ. Τὴ βοιὴθ αϊϊϊοηβ σγο πᾶ φϑάσασα καὶ περιπλεύσασα, Ὀπὺ [90 

τῶν 
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τραδίηρ οὗἩ ΤΙπάου βθο5. ῬΥΘίθ 8019, 85. Τὰ 6 δοοογᾶδηὐ τυ] - [Π9 
Ῥγουὶν οὗ ΤἈπογαϊᾶθβ, ἃπα ὑπ 6 Ὁ}] 1ᾳ 68. τηϑὺ ὍΘ Θ᾽ οἰ θα θϑβῖ]ν ΤΠΌΤα 
φϑάσασα ἴδ ΚΘῊ ἃ5 ἃ Ὁ04; }ΥΩΩΊ Ή8. ------- ἡ ̓ Αττικὴ ναῦς. Δοοοταϊηρ ἴο 

ῬοΙνη. 11. 4. ὃ 8, ΛΓ815. 5810 ὈΘ]οηροᾶ ἴο ῬΠοΥΤηΐο Δηα τγὰ8 ὕπ6 Ῥδτὰ- 
105. ΤῊΘ ΤΠΔΠΟΘΌΥΓΘ Ὑγ85 ΟΘυ ὑϑΊ ]Υ Θχθοαίθα ὈΥ ἃ τηϑϑίοι. βρὶ γἰύ. 

ἐμβάλλει... καταδύει, 8ύγλλε8 γι, ἐλ ηυϊα δέ (1. 6. τα ἀ8}10} απ 8ὐγη18 ἐξ. 

ΤΠο Ῥοβί (ἴοι οἵ {16 5Π105 ἴῃ τ ΔΈ ΟΠ. ἴο {Π 6 τηθυ δ η τη 18 ποῦ ΘΔΒΠ]Υ͂ 
πηουβίοοῦ ἔῸ ΠῚ {815 Ῥᾶββαρθ. Τῦ βθϑιὴϑ ᾧο τὴθ, Πουγουθῦ, ὑμαῦὺ {Π0 
Τιϑαοδαϊϑη ΒΕ 10 ὑγ85 βύγ πος ὑυΠ1]16 ἴῃ {π6 δοὺ οἵἨ Δοπθ)ηρ {Π6 τππογοπϑηῦ- 
ψ 6556] ἴῃ ῬαΤΒαϊῦ οἵ {πΠ6 ΑὐΠοπίδῃ ΒΡ. ΤΠ Ἰαίζου, Ἰηβίθδα οἵ οομέϊπα- 
ἴηρ ἤο 507 ἴῃ 8. Οἶγοὶθ δύο {Π6 βύδυ! ΟΠ ΓΎ Ὑ 6556], ΓΘ α 5ῃοσῦ, 
δηα ὈΥ [Π6 ᾿πηρούιμβ οὐὐαϊπηθα ἔρογη ὑπ 6 ΡΥ ἸΟΌ15 ΒΎΥΘΘΡ, βύγαοΚ {89 1,6ὰ- 

οΒαΊδῃ 5810 οα {Π6 5146, 85 1 γγ885 ὑπυπίηρ' ἴῃ [Π6 ὑγᾶῖκο οὗ [86 του θείης, 

5ῃ1]Ρρ. ΤῸ ΦΟ]]ονηρ αἰδρυϑηη Ὑ71}} Θχρ]δῖη ὉΠ ΤΒΔΠΠΘΙ ἴῃ ὙΥΒ]Ο ἢ Τη9 
ΤΠΒΠΟΘΌΥΤΟ τγὰ5 Θχϑουίοα: 

πε 1 

δίς, εξ 
ἱ 
κ 
ΠῚ 

, 
ν 
Ε 

1, ΜοτΟΠ ΔΗ ΓΒ}, Ὡ. ῬΘΙοΟΡο πο βίδη βῃΐρ, 8, Αἰδϑηΐδη βῃΐρ. 

4, ἀτάκτως διώκοντες. ΤθοΙηΐηρ; {Π6ῖγ ν]οίο Ύ Βθοῦγο, {Π 6 ῬΟΙΟΡΟΙ- 

ὩΘΒΙΔ ἢ ΒΠΪΡ5 ὙγΟΓΘ ῬΌΣΒΟΪΠΡ ἴῃ ἃ ΒΟ δῦ αἸἰΒΟΓ ΘΓ ΤΉ ΠΠΘΙ, ὙγΠ6Π 

{15 βΒυ σ ἀθη ΤΟΥ ΘΙΕΘ. ὨΔΡΡΟΠΘα το {πῃ 611. ----- ἐπέστησαν τοῦ πλοῦ. Κ.. 
191. Ὁ: ΚΤ Σ ΤΙ, 9; ἀξύμφορον... . ἀντεξόρμησιν, ἐδιι8 ἀοΐηρ ὦ 

φο}ν ργε)ιαἱοϊαϊ ἐδύηφ, ογν ἀροοιιγυέ 97 (ἰἴογ ΠΠγ, ὧν γοϑροοῦ ἐο) ἐΐι6 αἰξαοῖ; 

δοῖηῳ αὐοιΐ ἐο 6 ηιαᾶδ αἰροτὶ ἤθη 7 οην 80 δῇογϑὲ ὦ αϊϑέαμιοθ Ὁγ ἴπ 
ΑὙΠΘηΐδη8. Ξ'ΌΘΠ ΒΘΟΙῚΒ ἴο Ὀ6 {Π0 5Β6η86, ὙγΒ]ΟΝ 1 οου]ὰ ποῦ ὑγ6}} 6ὃχ- 
Ῥ͵ΘΒΒ ΟἸΘΑΡΙΥ ἴῃ ἃ 1658 ρου Ρῃταβϑῦϊο ὑγαηβιίΐομ. δρῶντες Δ Πα βουλόμενοι 
ΘΟΠ ΌΤΙ ἴο {Π6 ρΌΠΑΘΙ ἱπιρ]16 ἴῃ αἱ μέν, 1. 6. [Π6 Βῃ1Ρ8. Τὸ 18. χαϊΐθ 
ΘΟΙΏΤΠΟΙ ἴο ργραϊοαίθ οὐ βῃϊρ5, δούϊοηβ νοι. ὈρΙοηρ ὕο {Π6 τηθῃ Ὑ80 
πδνὶραΐο Πθῖη. 866 Ν, οἡ 1. 49. ὃ 8. τὰς πλείους, ἐδι6 ηιωΐη, δοῦν 
οὗ 1η6 ῬΘΙοροπηρβίδῃ Πθοθῦ. ἀπειρίᾳ χωρίων. ΤῊΘ 5ῃ108 Ὑ7816 πᾶγὶ- 
βαίθα ῬγΟΡΔΌΪΥ ὈΥ ἰοτοῖρηθυβ (οἵ, 1. 148. ὃ 1), ἀπ ὑπογοίοσγο δα νΘΡῪ 
ἴουν ροοᾶ ῥ]]οῦβ, ΟΥ ῬΘΥΠΔΡΒ ὉΠΟῪ ἼΘ᾽ 50 Ῥϑηϊο-βίγιοκ ὈῪ {Π6 βυδάθῃ 

δπ ΔΥΓᾺ] Ταὺθ οὗἨ {Π6 Τιϑαοδαϊδη 8810, 85 ἴο τη ὌΡΟΙ {1Π|6 ΒΠ0818 ὙὙ1}- 

ουὖ πουρηῦ ΟΥ̓ ΘΟΠΒ᾽ ἀο  ἰ]οη, 



παρ, ΧΟΠ.7 ΝΟΤΕΞΒ. δΗΥ 

ΟΗΑΡΤΕῈΞΪΠ ΧΟΙΠ, 

ΤῊΘ Αἰ οπῖ8Π5 ΠΟῪ ΤΠΙ8 ἢ ΤΌΤ ΤΉ τ Ἰ [ἢ ἃ Βῃοαῦ ἀΡΟῸΠ {πΠ6 ῬΘΙΟΡΟΠ 588, 8Π4 ῬαΤΒαΪ σ᾽ {Π|6 ΠῚ 88 
Π6ν δἰϊθπυρῦ ἴο θβοϑρθ ἴο ῬΘΠΟΥΤΉΤΙΆ, (8 Κ6 βὲχ 8105 8Π4 ΤΘΟΟΥΘΓΙ 8}1 (Ποῖ οὐσα (88 1, 2); 

Ἐπ6 οαρίδιπ οἵ [μ6 5ῃ10 Ὑ ΒΙΟἢ τν 88 Β6ηΚ, 1118 Βἰτηβ6}7 (δ 8): θοία ὑπ Αἰμοηΐδη8 δπᾶ Ῥεῖο- 

ῬΟΠΠΘβί8Πη8 δγθοΐ ἰτορ ἢ 68, ΔΊΟΥ ν ΒΙΘἢ {π6 Ἰδείου 5811 ἰουγαγᾶβ Οουϊ πίῃ, πᾶ πε ΤΟΥΤΊΘΙ 816 

Τοἰπίοσοθα ὈΥ ὑμῖν 58105 (δ 4-|). 

ε 
οι 1. ἀπὸ ἑνὸς κελεύσματος, «τοὐΐδ, ὁ116 δΠοιιέ, ἱ. 6. 811 δῦ ΟΠ0θ. 

δέ, 1. 6. ὑῃ ΤιΔορ απο ἢΪ 88. ἐτράποντο ἐς τὸν Πάνορμον, ἔπ) 66 ο 

Ῥωπογηλι8, ὈΥ͂ ῬΓΘΡΠΔ 5. Θοηβύγποίϊο (566. Ν, οἡ 1. 18. ὃ 2) ΞΞ ἐμγηϑά 
απ ἤεοά ἐο Ῥαπογηνιβ. Τῦ 18. ῬΡΥΟΌΔΌ]6 ὑπαὺ {πὸ ἸΘΠ τνῖπρ; 8Πη4 οΘμίγΘ 
οὗ {π6 Ῥοϑὶοροπηρβίαη ἤθοὺ [οο]Κ πὸ ρᾶτύ ἴπ {πΠ6 Θηρσαρθηιθηΐ, ποῦ Ὀθὶηρ; 
ΔῸ]6 ἐο Κορ ἃρ τὶ {Π6 ὑνγθηῦν [αβῦ-β Πρ ν655618. βίη θα οη {Π6 

τὶρηῦ πίῃς (οἷ, 11. 90. ὃ 3). Τὴ τουῦ οἵ {Π18 τὶρηῦ τυϊηρ' πα [Π6 1055 

οὗ {πῸ βἷχ βῃϊρβ, πηπιϑὺ ἤᾶγο [Ὁ] ον θα Βρθϑα!]γ προη ὑπ ἀοβίσποίϊοπ οὗ 

086 ΤιΘποδαϊδη ν 6856]. 
ῷ. ἐκεῖνοι, 1. 6. {π6 ῬΘΙΟΡΟΠΠΘΒΙ8Π8. πρὸς τῇ γῇ διαφϑείραντες. 

σῇ 1|. 90. ὃ ὅ. ἀπέκτειναν ΥΘΐοΥ5 ἴο {Π6 ΑὐΠοηΐη8. 

8. Τιμωκράτης. ΟΥ̓ 11. 8ὅ. ὃ 1. ἐξέπεσεν, τ0α8 οαΥ̓ΤΙθα, ὉΥ {Π0 

τὶ Πα δ ηα ουγγϑηῦ. 

4. ὅσεν (ΞΞ ἐκεῖ ὅϑεν) ἀναγόμενοι ἐκράτησεν. ΟἿ. 11. 91. 81. 

τὰ ἐκείνων ΤοίοΥ8Β ὅσα... «ἦν. ΟΥ̓, τὰ κατὰ σφᾶς αὐτούς, 1. δ4. ὃ 2 

ΤηΔΙ ΠΥ ἴο τοὺς νεκροὺς (ΞΞΞ τὰ σώματα). 

δ. τροπαῖον... . διέφϑειραν. ΤῊΘ ΟΥ̓ΘΙ 18 Δοοου αἴης ἰο {Π6 50Π0]. 
τροπαῖον ὡς νενικηκότες (ἕνεκεν) τῆς τροπῆς τῶν νεῶν (8660 Ν, οῃ 1. 88, 

8. 2) ἃς πρὸς τῇ γῆ διέφϑειραν. Κυῶρ;. τη8Κ68 τῆς τροπῆς ἴο ἀθΘρ6Πᾷ ὁ 

τροπαῖον, ὉΠ 50 841380 ῬΟΡΡο, 0 Ρεΐβ τροπαῖον τροπῆς ἴὉΓ μνημεῖον 

τροπῆς. ΤῊΪΒ ἰΒ Π6 Ὀούϊοι οομβίγποίϊοη, 85. ἰὖ αἴβρθῆβθθ τυ] {Π0 

ΠΘΟΘβϑιυ οἵ βαρρΙ πρὶ ἃ ῬΓΘΡοβι τοι Υ]Π τροπῆς. ἥνπερ ἔλαβον 

ναῦν. Οἷ, ΤΙ. 90. ὃ 6. ἀνέϑεσαν. ὅ60 Νβ. οη 1. 18. 8 6; 182, ὃ 2. 

ΤῊ ἀοαϊοεδίϊοι οἵ {πΠ6 5}10Ρ σγᾶ8 πηδᾶθ ἔο Νορίιπθ, ῆο δα ἃ ἰθῃ}ρ016 

{πο6γο. Οὲ 1. 84. ὃ 4. τὸ ᾿Αχαϊκόν, ἱ. 6. ὁη. {π0θ ΑΟΠεθδη 5146 οὗ 
{86 βίγδιίβ. 

0. ἀπὸ τῶν ᾿Αϑηναίων. 366 Ν, οη Τ|. 80. ὃ 6. 
Τ. οἱ---ἰ Αϑηναῖοι (οἴ. 11. 856. ξξ ὅ--6) 15. {π0 βαρ]θοῦ οὗ ἀφικνοῦνται 

αἷς ἔδει. ΤῊΘ δοουβαίϊνγο γᾶ ϑιρ]ουϑα ἴῃ ΠΠ|. 88. ὃ 1, ἨθΓο 
ΒΟΥΘΥΟΙ ὙὙ6 ΤΠΔΥ ΒΌΡΡΙΥ αὐτοὺς ν᾽ ἢ παραγενέσϑαι, ὙΥ ΠΟΙ 18 [Π6 ΙΠΟΥ9 

πϑύτγα] οοποίγποίϊοη. ΟἿ, Μύ. ὃ 391. 2. 
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ΟῊΗΑΡΤΈΙ ΧΟΤΙΤ. 

ΤῊΘ ῬΘΙΟΡΟΠ 588 Ρ]8}) 81 δος ΠΡῸΠ Ῥίτθοιβ ὈΥ Ῥγοοθθαϊηρ ἤγουη Οὐ πίἢ 8ΟτῸβ5. ἴο ἐμ 9 

Αἰδοπΐδη 868, δηᾶ ὙἹ ἢ {116 5105 Τγ1η6; αὖ  γ 8858, 881Π1πρ’ ἴο ῬΊΤεθτιΒ ὙΥ ΠΙΟἢ τγ88 ππϑτιατᾶρ, 

ἴῃοτο θθΐ πρὶ ΠῸ ἈΡΡΥΘΠΘΏΒΙΟ ΙΝ Οὗ ΔΠΥ͂ αἰΐδοκ (88 1-9) ; [16 Ρΐδῃ 15 'π ρατὶ οϑιτὶθα ἱπίο θχθοὰ- 

Ἐοπ, Ὀαΐύ πὸ δἰίδοκ 15 τηϑᾶθ ἜΡομ ῬΊτεοαΒ (8 4). 

1, διαλῦσαι 15 ἴο θ6 Δ Κοη δοίζνογ, [π6 βυθ]θοῦ αὐτοὺς τοίοττϊησ [Ὸ 
16 ΘΟΙΏΤΊΒΠ6Υ5 Ὀοΐπηρ ΒΡ] θᾶ. διὰ... «ναυτικῷ, ον αοοοιίγέ 47 

ἐλοῖν σγοαΐ παουαΐ, διρογίογὶέψ. ὙΠΟΥ Βδᾷ ΠΟ ΔΡΡυΘμθπβίοη οὗ 8ῃ αἰΐδοκ 
ἔγουα ἔΠοβο σγΠποὸ οου]α ΒΔΡΪΥ ΚΘορ {Π6 βοῶ ἴῃ ὑπο οὐ Ῥαγίβ. 

2. λαβόντα... .κὠώπην. ΔΥΠΟΙΪΑ οἰΐα5 {815 ἰῃ Ῥγοοῦ ἐμπαῦ {Π6 Οδ᾽ ὑγ83 
ὙΟΓΚΟα ΟΠ]Υ ὈΥ ΟΠ6 τη, 8Πα ποῦ ὈΥ 56 6Γ8}, ἃ8 ΒΟΙῚΘ ἰπηδρῖπθ. 
τὸ ὑπηρέσιον, {Π|6 οιιϑἤἑογν, ΟΥ̓ 8θαὐ-ἝΟΌ 67, οἷν ὙΥΒΪΘῊ ἐΠ6 ΤΌΥΤΘΙ βδΐ, ἴοὸ 
Ῥγθνθηῦ Πἰτηβ6 1} ἔγομη 511] ηρ, 85. ἢ6 τοῦ], οη [Π6 ῬδᾶγΓ6 βϑαῦ τηϑᾶθ 

βΒηοοίῃ ὈΥ ἸΙοπρ '86β. ΟἿ ΒΙοοτηῇ, τὸν τροπωτῆρα, ἔΐ6 ἰοραΐῃογην 
ἴοο0}», ΟΥ ὑποη, ὉΥ ὑμΙο ἢ {Π6 ΟΥ̓ Β ὑγ το Καρῦ ἴῃ ὉΠ Ρ]δοθ ἰπ [Π6 51.4.65 
οὔ {Π6 58ῖ1ρ. αὐτῶν τοῖογϑ ἴο {πΠ6 ΜθρδυθδΠ8. 

8. ἂν ἴῃ μὴ ἂν ᾿τηρ]165 ἃ Θοπαϊοη. ποῦ ΘΧΡΥΘΒβθᾶ, 88 μή, εἰ ἐπιπλεύ- 

σειαν, ἐξαπιναίως οὕτως ἐπιπλεύσειαν ἄν. ΟἿ, 7618 Καδη, ἕξ 810. 814, 

6; Μί. ὃ δ20. Ρ. 888. τολμῆσαι ἀρΡ6η65 οἢ προσδοκέα ἴῃ {Π6 Ργδ- 

ΘΘαΪΠρ᾽ ΤηΘτ 6, ΤΡΟΥΏ ὙγΒΪΟΙΝ 10 185 ΘΑΒῪ ἰο 6] 1οἱῦ προσεδόκων ΟΥ προσεδέ- 
χοντο. Οἷ. Μί. ὃ ὅ87. Ρ. 952 ; 7618 ἸΚἅπη. ὃ 889. καϑ᾿ ἡσυχίαν, 
ἀοιϑοναζοῖγ. διενοῦντο, 80. πολέμιοι. ΟὈΙηΤη ΘΠ αίΟΥΒ ΘΘΠΘΓΆΠΥ [66] 

[86 νυαπὺ οὗ οὔτε λάϑρα ἴπ {8 ΡΪδοθ οἵ οὐδέ, ἃ8 Ῥοίπρ Ορροβϑᾷ ἴο οὐδ᾽ 
ἀπὸ τοῦ προφανοῦς, ἃῃᾷ Τὺ Κ85 ἄοο5 πού ποβιζαΐθ 0 ΒΌΈΡΡΙΥ Ὑνἱἢ εἰ διε- 
νοοῦντο, ἴῃ γοΓ5 λάϑρα καὶ ἐξαπιναίως οὕτως ἐπιπλεῦσαι. Βαΐ ἐΠ18 5 

ἴοο ΠΔΥΒ 8 6]]10515, πα Ομ ὙυΒῖ ἢ οου] ποῦ ἡ16}} Ὀ6 οοπορὶ θᾶ ἔγομι 

ἴδ Ῥγθοραϊηρ οοπίοχί. Τῦ βθϑὴβ ἴὸ τῷ [ἢδὺ ἴῃη6 αἸΒΠΟΟ]Υ παν 6 
τοιπονϑᾶ ὈΥ οοποοὶνίπηρ [Π6 56η86 ἴο Ὀ6 {Π15: ἃ βαάαθη αἰΐβοκ οὔ {Π6 
ΘΠΘΙΩΥ͂ νγὰ8 ποῦ ἰο Ὀ6 οχρθοίθα, βῖποθ ἃ ἕοστοο δαθαιυδίθ ἴο ἴϑΚθ Β80}} ἃ 

ΡΙδοθ οουἹᾶ ποὺ Ὀ6 Ὀγοιρηῦ ἀραϊηβὺ Ὁ ΒΘΟΥΘΕΥ ΟΥ̓ ΒΌΔΑΘΗΪΥ ; δηά ἃ 
ἀοΙθογαίθ πᾶ οοποουθα αἰΐδοκ οου]ᾶ ποῦ "6 τηϑᾶθ, υἱΠπουΐῦ 105 Ὀοὶπρ; 
Κπονγη ὈΥ π6 ΑΥΠΘΠἴΔη5 Ἰοπρ ΘμΟθρ ἢ ὈΘίουΘμ Πα ἕο ΘΏ80]6 ἔμομὰ ἴὸ 
ῬῸ Τοϑαν 0 τηθοῦ ἃπα ΤΟΡ6] 1Ὁ. προαισϑέσϑαι 1 σχοπ]ά [θη ἐαθ ἴπ {ῃ9 
Β6η86, ἕο ζποιρ ϑεγογεϊαπα, 80. {παῦ δαἀοαπδίθ ῬγΘρΆΓ αὐ οη8. Ὁ ἐῃ9 

ἀοίθηοθ οὗ ὑπ ΡῬ]δοθ τηϊρηῦ Ὀ6 τηδᾶθ. 
4. ὡς. . «εὐθύς, '. 6. ὡς καὶ ἔδοξεν αὐτοῖς ἐχώρουν εὐϑπύς, α8 8007.) α8 

ἐλον παὰ ἐν γγυϊγιοα ον, ἐγυῖ8 ἐῆον γονιοί, 8οὲ οἱ. Ἐγι {Π|8 πϑηβρο- 
οἰηοη οὗ καί, οἵ, {611 }5 Κ ἅΠη, ὃ 701. 8.- ἐπὶ δὲ τῆς Σαλαμῖνος. Ποροαὺ 
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ἔπλεον. τὸ ἀκρωτήριον... . ὁρῶν, ἐδ 6 Ῥγὴηιοη ον γαοΐπς οφαγα. 
Τὸ νγᾶβ οδ]δϑᾶὰ Βυδοτγυβ. τοῦ---ἐσπλεῖν ἀοποίο5. {Π6 οὈ͵θοῦ Οὐ Ρὰ- 

ῬοΒ6 οὗ {πΠ6 ριαδι-ΒΗ 105. κενὰς οἵ {Π6}} ΟΥ̓ΘΥΒ. 

ΤΟΙ 5 ἴο τοῖς Σαλαμινίοις ἱπιρ]16α ἴπΠ τὴν Σαλαμῖνα. 

ψ ’ 

ἀπροσδοκήτοις 

ΘΗ ΆΡΤΕΒ ΧΟΊΨ. 

ΤῊ Αἰποπῖδπβ Ὀοΐησ πγδγπϑα οὔ [Π6 ΠΟΤῚ Β ἈΡΡΙΌΔΟΝ ὈΥ ἢτθ- ϑ 5185, 8τῸ ΒΥΌΒΕΥ ΔΙ τη δᾶ, δὰ 

Βὲ οὔ 8 δοι τ ἢ 81}1 μαϑίθ ΤῸ ΒΔ ϑτηΐβ, Ιου ῖπηρ {Π6Ὶγ 84 ἴΌΓΟΘΒ ἴο ἀθίθπ Ῥίγαβ (δ 51,2): - 

Βαΐ [Π6 ῬΘΙΟΡοπθβίαπϑ, οι Πθϑτῖῃρ; οὗ {Πϊ5, ᾿τηταθ ἰδίου βοῦ βϑὶ] ἴοῸσ Ν ἴβεθα, Ἀπα ἔμθποθ ὕγο- 

οορᾷ ἴο Μίοσδατια δπᾷ 5ὸ ἴο Οουϊ πίῃ (δ 8): [6 ΑἸΠΘΠΐ8η8. (8 Κ6 ῬΓΘΟΘΙΙ ΠΟΠΘΓΥ͂ ΤΠΘΑΒΓΤΟΒ [ῸΣ 

[6 ἀρΐθποο οἵ ῬΊτα (δ 4). 

1. ἐς... «πολέμιοι, διιέ 71)6-ϑίσγαῖβ 47 ἰδ ὁπθηιν}8 αρργοαοῆ, 1067} 

γαϊϑοα ἐοισαγαβ Αἰδόηιβ, πολέμιοι 15 8π Δα]δοίνο Ὀο]οπρὶπρ ἴο φρυκτοί, 
τραν- στα ῖδ, αἰαγηι-φαοοηϑ. ΟἿ. 1Π|. 29. ὃ 7. Ιῃ ||Κ6 τῆϑηποῦ [ΠΥ 
Βδα {μοῖρ φρυκτοὶ φίλιοι. οὐδεμιᾶς... «ἐλάσσων (ἰ. 6. οὐκ ἐλάσ- 

σων μιᾶς), ἴ688 ἐδαγν πὸ οὁπ6 (ΞΞΞ- στθαῖθι {πϑη 8η0}) τολίοὐ, δαρροπιθά ὧν 
ἐλ6 ραν. 866 Ν. οἱ 1. 91. ὃ ὅ (6π4). οἱ μὲν γὰρ κ. τι Δ. Α 5]τηϊ- 

18 ἔδαν 15 ἀθβουϊ θα ἴῃ ὙΠ|. 92. ὅσον οὐκ, αἰηιοϑέ, αἷΐ διιέ ; ἸιῖοΓ- 

411γ. α8 7} α8 ποΐ, 1. 6. 7υϑῦ 88 τηπ0}} 85 ποῦ ἰο 40 8 {πίηρ,, ἐξ... 

κατοκνῆσαι, 17 ἰμον κα ποῖ δδθη, αὐγαϊά ; Ἰἰΐογα!ν, “ {7 ἐδ λα ὀθθη, 
αἰϑροδοά, πού ἕο ἤαυθ λοβιξαξοα." ΒΙοοτηξ, ἘῸὸν {π6 τϑρου οι οὗ 
ἂν Ὀθίοτο ἐγένετο, 5800 Ν. οπ 1. 76. ὃ 4. οὐκ ἂν ἄνεμος ἐκώλυσε, 
απ ἐλ εοὐπια τοοιιϊὰ πού ἤανό ἀϊπάογοα, ἑΐδηι (οἴ. 11. 98. ὃ 4). ΤῊΪβ 15 

δαᾶρᾷ ἴο βου ὑπαῦ {πΠ6 δᾶγνθιβθ συἱπα σου ἤδνο ρτονθα πὸ πἰπᾶρυ- 
8006, ἰδ Ποῖ οοῦταρο Πδα ὈθΘη 488] ἴο {π6 ΘηζθγρυΪβθ. ᾿ 

8. ὡς... «βοήϑειαν, τοὐθη, ἐλποψ ρογοοὶυοα ἐΐδ6 αρργοασλίηρ 81|6601". 

ἤσϑοντο --- δαῖτ τοἸέδ, ἐπιοῖγ'" ον 68, ἃ 18. {που ίοσθ [Ὁ] ονσθα ὈΥ {πΠ6 δοοὰ- 

βαίύϊνο. Οἱ. Κ. ὃ 278. Β. 18. καταδραμόντες, Παυΐης ουογγηη, ἰαϊά 
τραϑέο. τὰς τρεῖς. Οἱ, ΤΠ. 98. 8 4. κατὰ τάχος, φινολἴψ. -ττε-- 
ἔστι---ὅ)τι, βοηιειομαΐ (ΠΟ ΠΥ, ἐλεγῦ6 τρα8 ἐγ, γεϑροού ἕο τοἠϊοῆ. ὅθ0 Ν, 
οα 1. 66. ὃ 8), φιδ]1ῆἔρ5 ἐφόβουν. καὶ ὈΘίΌΓΟ νῆες 15 αἶϑο, ἃπα ρἶνθ8 
80. ΔἸ ΟΙΟΠ8] ΓΘΆΒῸη ὙὙῪ {Π6Υ βϑῦ 581] 80 Βρθϑαᾶϊ).ν. 

ἰοης ἐΐηιθ. πεζοί, ὃψ Ἰαπᾶ. 

4. οὐκέτι... . Σαλαμῖνι, Πηαϊηρ ἐδόθη πὸ ἴοησοι αὐ ϑαϊαηυΐβ, -ττττ: 

λιμένων ἀθροηα5 Προ κλήσει. : 

διὰ χρόνου, ἃ 
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ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΟΥ͂. 

ΘΠ 41665 ἀπᾶοτίαοϑ 8ῃ ΘΧραϊ οη ἀσαϊηβὶ Ῥουάϊοοδβ, ραυ ]γ Ὀθοδαβο {πὸ ΝΙδοθαοπίδη ᾿τΐποθ 

μδᾷ Ῥτοκοπ Εἷ8 ῬΡΓΌΤηἶδθ πηιϑᾶθ ἰοὸ ἴπ6 Οὐἀτγϑβίδη Κίησ, δπα Ῥϑγν θθοδαβθ οὗ [Π6 ῬΙΓΟΠῚΪδΘ 

τηϑᾶο ὈΥ {ΠΗ Ἰδίζου ἴο 1Π6 ΑΘ 818, ἴο Ὀγΐπο: [0 ἃ ΘΟΠΟΙ αϑῖοη {6 ΟΠ] οἱ αἴδη τν ὯΓ ἴῃ ΤΊτμοΘ 

(88 1, 2); [0 [Π656. ΤΘΆ80Π8 Π6 ΤΌΒΟΪΥ 65 ἼΡΟΠ ἴΠ6 ᾿πναϑίοη ἴπ αιιοϑίϊοη, πὰ ἴδ 658 νυ 10} Ηΐπὰ 

Ατηγπΐδϑ ἴΠ6 5οη οἵ ῬΆΠΝΠΠΡ ἴο Ῥ]δοθ Ροη {πΠ6 Μδοοαοπίδη ἕἤτοπο (8 8). 

1. Σιτάλκης ὁ Τήρεω. 8366. {Π6 φΘΠΘΔΙΟΡΊΟΔΙ ἰδ ῦ]9 οἵ {π6 τ Υ8] 
ἔτ γ οὗ Οατγϑο, 11. 29. ὃ 2. Περδίκκαν. 860. Ν, οπ 1. δΐ. ὃ ὃ. 

δύο ὑποσχέσεις ΘΟΠΌΓΠῚΒ ἰῃ οα58 [0 τὴν μὲν---τὴν δέ, οα. {π6 Ῥγὶη- 
οἴρὶθ Ὁπαῦ [Π6 ποὺὰπ ἀθποίϊηρ {Π6 ὙΠΙΟ]6, 8 βοπιθύϊτηθϑβ Ραῦ ἴῃ {Π|6 58 Π|6 

Οδ586 ἃ5 ἰἰ5 ραγίβυ ΟΥ. Μι. 8ξ. 2389. Οὐδ. 8; 819. Οὐβ.; Κ. ὃ 266. 8. 

Ηδποθ ὕπογο 18 Π0 σι διηπηδίϊοα] προθϑβϑὶυ οὐ τί! πἰπρ διά, τ μΙοἢ. 15 
ξουπα ἴῃ βο1πηθ δα! ΠΟ ὴ8 Ὀοίοτ δύο ὑποσχέσεις. ἀναπρᾶξαι, ἴο δααοί, 

ΘΗ ΖΌγ 6 ἐι6 γε γηιογιέ Ωγ, ὙΤΠΐ5 τϑίθυβ ο 6Π6 ῬΓΟΤἶδο ᾿π8 468 ὕὅο 51 {81068, 

διη4 ποὺ ἴο {Π6 οπθ πιϑᾶρ ὈΥ͂ Βίιη. 
9. γὰρ ἱπίγοδιοα5 8ῃ βυρὶδηδίϊοη οὗ ὑπ ἔνγο Ῥγουἶβ68 τοίου υθᾶ ἴὸ 

ἴῃ [η6. Ργθοθαϊηρ βθοίϊοη. ὑποσχόμενος. ἶἷὟ} ἃγθ ποῦ τ0]8 ψγπᾶῦ 

{Εΐ5 Ῥγοιηἶβο τηϑᾶθ ὈΥ͂ Ῥογάϊοοαβ νγῶβ, Ὀὰὺ {π6 οοπ͵θούατθ οὗ ὑπ 500]. 
ἰβ ῬΟΥΠΆΡ8. ὅπ ὑγ6 ΟΠ6, χρήματα οὐκ ὀλίγα. διαλλάξειεν ἑαυτόν. 

σὲ .11..-.29. ὃ 6. Φίλιππον---μὴ καταγάγοι. 866 Ν, οῃ 1. δ7. ὃ 8, 

αὐτός, 1. 6. δία! 68. ὅτε... -καταλύσειν (οἴ. 11. 29. ὃ ὅ). ΤῊ58 

15. π6 Ῥυοηλῖβθ Ὑυ Β οι Π16 Πϊτηβο!  νγὰβ ποὺ ἴο {Ὁ]}]. 
8. Φιλίππου υἱὸν ᾿Αμύνταν. Τὸ ννου]ἃ δθθῖὴ ἔγοτα {Π18, παῦὺ ῬὮΠΡ 

Ὑγῶβ ΠΟῪ Ποϑᾶ, δηᾶ {πᾶῦ ἢἷ5. 50. [Ὁ] ονσθα τπρ ΗΒ. οἰδίτηβ ἴο [Π6 ἀρρϑῃ- 

458 οἵ ὕρρον Μαοθάοῃϊα. ὙΠ6 [Ὁ] ον ηρ σθηθδ]ορίοαὶ 8016. γν}}} Β6ΙΡ 
ἰο ΘΧχρ]δἷπ ὑΠ6 ὕνγο ὈΓΆΠΟΠ68 οὗ {Π6 ΤΟΥ 8] [τ μ}]Υ οἵ “Μδοθάοηϊα. 

ΑἸΘΧδηαου 1. 

| 
τσ τ το τ΄ - ---- 

| 
Ῥογαϊοοδβ 1]. ῬΙΗΡ 
ΑὙΟ 6] Δ18. Αταγπίββ Π, 

ῬΆΏΠΡ Π. 
ΑἸΘχαπᾶρου [6 ατθϑῦ. 

---- ὡς ἐπὶ βασιλείᾳ, ἴηι ΟΥ̓Δ) ἐο ρίαοθ ᾿ΐην τροηὶ ἐδ ἐἸυ"ΟΉ6. ------- 
ἔδει, ἴ. 6. 1Ὁ γγὰϑ 80 θηραρθαᾷ οὴ {ποῖ Ῥδυῦ, τι ὡς πλείστῃ, αϑ ἴαγ8 

αϑ ροϑϑὶδϊ. 
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ΘΟΗΑΡΤΕΒ ΧΟΥ͂Ι. 

ΤῊ 5 Ομδρίου οοηἑαὶ 5 ἃ ἰδὲ οὐ [πὸ ἐγ 68, τυ ΠΟ]. ὑσοτο ἀπάρτι ἔπ 6 ΒΓΔΥ οὗἉ Β᾽[841668, Δ [0]- 

Ἰονγϑα Βΐτῃ οἡ (8. δχρϑαϊοπ. Ιἰ 15. δὴ ᾿πίθγθβίησ᾽ σΘΟστΆ ΡΒ ΪοΑ] βκοίοῃ, γϑὲ στρ οίο νυ τα 

αἰ ΒΟ. ] 68, ᾿ΠΑβ 101} 45. ἔπ 6 θΟΘ ἢ ἀΑΓΙ65 οὗ [Π658. ῬΘΟΡ]Θ Ὑγ6γΘ Ρουροίμα! !ν ΒΕ Πα, α8 οοπ- 

αιοϑὲ Οὗ ἀοίθαῦ ϑη]αυσθαᾶ οὐ αἰ  ΠἸ5Π16 4 {Ποῖτ τοβρθοίδνο ἐθυτιἰοσῖθϑ. ΤῊ 5 ὙὙ11 δοοοιηΐ ἱπ 
Ῥατί [ῸΓ {Π6 ἈΡΡδτθμε ν οοηῇϊοίησ βίατοιη θη β οὔ ἔΠο56 ὙΠῸ Πᾶγο ἀποσίδκοι ἴἰο ἀοῆπο [ἢ 6 

Πἰτηῖἐ5 οὐ ἔΠ656 βίαίθϑ ἀπ δοιχπίτίθϑ, ϑβότηθ οὗ ἴπ686. {τὶ θ65 ἴοο, Ὑγ6 ΓΘ 50 τηϊσταίοσυ 8Π4 τιη- 

βοίρᾳ ἴπ ἐμ οῖγ ῬΙΆΟ65 οὗἨ δροᾶο, ἐπιδΐ 18 ὑγθῦθ 85 ΘΆΒῪ 8 ἴδ5Κ, ἕο ΘϑίδὈ]Π15}} (Π 6 δχϑοῦ Ἰοοϑ ἐν 

8 Πα ΟΠ ΑΤΙ68 οἵ ΟἿΓ τηοβὲ πποῖνἹ]]Ζοα Γη ἴδῃ ἰτῖρ68. ΤῊΘ πηοϑὲ τυ μΐοῃ οδη θ6 ἄοπο ἱπ 

ΒΟἿ ΟΑ505 15 ἴ0 σαν {Π6 ΘΈΠΟΙΑΙ ἸΟΟΔΙ ἐγ, πα Ἰοαγο [Π6 βρϑοϊῆο θουπᾶδγθβ ἴο θ6 ἀοίοτ- 

τηϊποα, 1 Ἔν οσ, ΥΠοπ {Π|6 Πα οἵ ἔΠ|6 ΒΡΙ μα] 4 σΘΟΡΤΑΡΪΟΔ] ΤΟΒΘΘΤΟΉ ΘΒ, τυ αἰ Οἢ ΔΤΘ ΠΟΥ͂ 

δοίηβ πιδᾶθ, 5811 5υῖπθ Ῥ86Κ ἀροπ ἴπ6 ἄδτκ Ροϊπίβ οἵ δποίθπί βϑορταρῃν, δμ ΘΠΆ0]6 τι5 ἴο 

αἴβοουου ἴῃ Ραγί αἵ Ἰϑαϑῦ νυ μϑύ πονν 1165 μ] Δ θη ἔΓῸ ΠῚ ΟἿΓ υἱθυν. 

1. ἀνίστησιν, ἢ διηνηιοηθα, το {πΠ6 Θχρϑαϊίοη. ἐντὸς... .Ῥοδό- 
πης, Ὀθύσθοη Μοπηῦ Πώτηιβ πα Μοπηῦ ἈΠοᾶορθ. ΤῊΪβ ν8]]16 0 τγᾶ5 
ἀτγαϊηθα Ὀγ {ῃ6 ἩθΌττιβ, Ποὺ ο]164 ΔίαΓἶββδ. ὅσων ἦρχε, αϑ Ἠαη 
α8 τὉ0676 8ιι)θοΐ ἴο ἢΐηι. μέχρι ϑαλάσσης ἰβ ΘΧΡΙΑἰπΟα ὈΥ ἐς.... 

“Ἑλλήσποντον. τοὺς... -πόντου. ΤἼΊΙΘ ΘΟἸΠΙΓΥ ΠΕΙῸ ΒΡΟΚΘΟΠ οὗ ἴ5 

ὙΠδὺ 15. πον 081164 ΒΌ]Ρ να, ᾿γῖηρ; Ὀθύνγθοπ {πΠ6 ΒΑΙΚϑη (.. 6. Μουπὲ 

Ἠφιηυ8) 8η4 {πΠ6 ϑηπθθ (1. 6. {Π6 1ϑἴθυ). ὑπερβάντι, ο 06 σοϊῃ οὐδ" 
Ξε οὔὐϑῦ. ὙΠῸ τι οἵ μᾶλλον Ψ}1}} ΘΡΡθδι 'π {πΠ6 ὑγαπβιδίίομ, πᾶ αἱ 

φιαπῳ οὐδοῦ" ραγ 8 α8 αν ἐππαδίἑοα «οἱ ἵη, ἐλ 7516) (απ Μοιπὶ Ἠώ- 

Τη115) απ 1076 (μᾶλλον) ἐοιοαγ 18. ἐλ6 ἐΠιαΐπθ 8εὰ ([πϑπ [Πο56 ρασὶβ ἴπ 
{86 Ἰηύθυϊου). [ύ 56θ1η8 ἔτοτη {Π|8 {Π8ὺ {π6 ἀοίοο αἰ ἃ ποῦ ἐοπος ἀροπ 
{μ6 Επχίηθ. ΤΠΘΥ ΟΟΟαΡΙΘα {Π6 ΘΟΙΠΟΡΥ που ἃ πα βου} οὗἁὨ {1Π|6 1βίθυ, 

ὑπ πουίμουῃ αἰν᾽βίοπ Ὀθίηρ ὈΥ͂ Δ. [Π6 τπογθ ἀποὶν!]Ζοᾶ, ΑἸΕΠΟΌΡΕ 
ΠΟῪ 86 Ῥϑυ ΓΙ ΟὉ]ΔΓ]Ζθα ὈΥ͂ ὩΠΟΙΠΘΓ Ὥϑηη6, ἔγομῃ ἐμοὶγ Πανίπρ' Δοςαϊτοᾷ ἃ 
οΠαγδοίον. αἰ ον θηῦ ἔγοπι {Π6 τϑϑὺ οἵ {πΠ0 παίίοη, γοὺῦ {Π6 0 Ῥϑ] οπρϑᾶ ἰὼ 

{86 ΤΗγδοΐδη το. Οὗ. ΜῈ]. Τοοσ. 1. ρ. 478. τὴν τοῦ Ἐὐξείνου 
πόντου 18 ΔΠΠΟΧΘΑ ἰο ϑάλασσαν, ὈΘοϑι56. πόντος ὙΠ Εὔξεινος 15 Οἵα π 

ἴδ Κ6ὴ ἴον [πΠ6 τορσίοη Ὀογθυπηρ ἢ {Π6 568, 8ἃη 4 {Π6 ΘΧργ ββίοι 18 ΠΘΓΘ 

Ξε ἐλ 86 [νἱ2.] ἐλπαΐ 97} ἐλ6 Ποηέινι8 Εἰπιαῖηιι8 δοτιγ -- ἐλ Πμωΐη 8θα. 
ΒΙοοπη, Πουγθυογ, ἴα κο5 θάλασσαν ἴῃ [Π 58η88 οὗ 8θα-οοαϑέ, ὙΤ ΒΟ 8 ἃ 
56 οὗ {Π6 Θχρυθββίοη απἰΐθ ΘΟΙΏΤΊΟΠ, ΘυΘῃ ἴῃ ΟἿ Ιδηστιαρσθ. Β511]1 
Ῥγοῖδν 1η6. οὔποθ οχρ ϑηδίϊοη. κατῴκητο. 8,866 Ν οἡ 1. 120, ὃ 2. 

οἱ ταύτῃ ὅμοροι Τοίο᾽8. 4]80ὸ ἴο ὅσα ἄλλα μέρη. τοῖς Σκύϑαις. 
ΤῊΘ Βου Ὁ ͵δη8 ΠΘΓ6 τίου 0 ἃτΘ {ποθ Ὀθυοηᾶ {Π| Ἰβίϑυ, ΔΙ Ποῦ ρ 1 
βου πιθυ]ν Ὁπουρηῦ {πᾶῦ Τοίθγθποθ τγὰβ Πδα ἴο ἃ ἐγῦθ οὗ ἐπαῦ Ῥθορ]θ, 
Ἰνίηρ πὶ {πΠ8 τορίοπ τιδᾶθ ὈΥ {Π6 στθαῦ Ὀθπᾶ οὗ {πδῦ τἰνογ, 88 1 ἤονγβ 

ΠΟΥ ΠγαΡα δηα {Π6Ὲ ϑαβύνδγα Ἰητὺ {{| 6 568. 

2, τῶν ὀρεινῶν.. « «αὐτονόμων. ῬΟΡΡΟ (ΡτοΪορ. ΠΡ. 406) ρἶνϑβ 88 
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{Π6 Πϑῖηθ5 οὗ βΒοῃ16 οὗ {π680 ἱπᾷοροπᾶθηῦ πιοπηΐδίηθουβ, [Π6 Ὠ]1, Β65- 
580, ϑαύνεθ, Οἀοιηδηί, απ ΤΠ υβθϊ. μαχαιροφόρων (οἵ, ὙΠ. 37. 
8. 1). ΒΙοοτιηῇ, τϑιιδυκβ ὑμᾶῦ {π6 ἰοηῳ διοοῦα (ΞΞ ΗΒ] απα ζοοϊηηον 6) 
γγὰ5 ἴπ8 υ51|8] γθᾶροι οἵ {π0 Αβϑίδύϊο τπουῃΐδί ΠΘ 68. τοὺς μὲν 
μισθῷ ἔπειθεν. ΙΔκο {Π6 ὥνγῖββ οὗ ΕΌΓΟΡΘ, [Ππ|650. πηοπηὐδί θοῦ ΒΘ. 
ἴο Πᾶν ὈθΘη ΤΟΔΑῪ ἴο Θῃηΐοι ὩΠΥ͂ ΟΠΘ᾽8 ΒΟΥΥΪΟΘ [Ὁ Ρᾶγ. [πΎ]Π]. 57. 
51, νγο πᾷ {πδῦ 1800 οἵ {Π|656 Τηθγοθηδυῖο5. ΔΟοοιηρδηΪθα [Π6 ΔΡΠΗΥ͂ οἵ 

ΤΙ ποβίμθπθβ ἱπίο Ιου. 

8. ᾿Αγριᾶνας καὶ Λαιαίους. ΤῊΘ Αρτίϑηθ5 ὑγογ8 [Π6 τηοϑῦ ΠΟΥ ΓΠΘΙΥ 
οὗἉ 411 ῃ6 Ῥωοπίδη {τἰθ68, δη4 ατνοὶῦ ἴῃ [Π6 Θοα πη δρουῦ Μουπὺ ΒΒΠο- 
ἄορο δηᾷ {μ6 βοῦγοθϑ οἵ {πὸ βύγγιαμοπ. ὙΠῸ 1μθδπβ ᾿ϊνρα ἔἈΥΈΠ ΘΓ 
ἄονγῃ {π6 ϑίγγιμοη, ὈΥ υΒΙο ἢ σῖν οι {6 ]Γ θυ ΓΟΥῪ τγὰ8 αἰνιαθᾶ, ΤΉΟΒΘ 

ΟΠ ἴπ δαϑῦ Ὀ8ΠΚ ὑσοτθ βαθήθοῦ ἴο {πΠ6 Οαγγβίδη Ρουθ, ὑν Β}]0 [Πο856. ὁ 

{86 νγϑϑῦ Ὀβηκ ὑγοτο ἱπαθροπαᾶρηῦ. Τῆπβ ὑπ Βύνγσαοη ΘΓ ΤΟστηθα {ΠῸ 

υγθβϑίθιη ὈουπᾶδτυΥ οἵ Οαγγβία. ὙΠΘΓΘ 15. ἃ αἰ ΠΟ] γ, Πουσθνϑν, 1 ὈΥ 

διὰ Τρααίων 8 τηρϑῃηῦ ἐλγοισῆ, ἐΐ6 ἐδ») ογ 68. 97 ἐδ6 ΟὙαααηϑ, ἴῸΥ 85 
[Π 656 ῬΘΟΡ]Θ ἃ ἀθοϊαγθα ἴο Ὀ6 ᾿Ἰῃαθροπαᾶρηῦ (οἷ, ἔσχατοι. .. «Παιόνων), 

ἰῃ8 δύγγιαοη οουἹᾷ ποὺ μᾶνθ Ὀθθη ῃ6 νγθϑύθι ἢ ὈΟΌΠΔΑΥΥ οἵ Οα γβίδ, 

85. ΤΟΥ 465 αϑβουῖβ ἰη οὗ ἀρχή. Βαΐ διὰ. .« «ῥεῖ την Βιριϊν, γοιοβ 
δοίιροοη, ἐδ6 ἐθγγ Δέον 97 ἐδ6 Ογασαπβ πὰ ἐλς ]ασαη8, πα {6 811 15 

ΟἾθαγ, ὑΠ6 βαβϑύθσπ ὈΔΠΚ Ῥοΐηρ ᾿πῃϑ θα ὈΥ ὑπ6 βαθ]θοίθα ΤιθεθδΠ5, δηᾶ 

1π6 νυοβίθυη ῬΔΠΚ ὈΥ {πΠῸ6 1μθφδη8 (ποῦ 5800]6ο.), πᾷ Ὀγ 1πΠ9 αγϑεθϑῃβ. 
Τῇ Πονγθυϑῦ, διὰ 5 ἴο Ἀ6 δκθῃ, ἃ85 ῬΌΡΡΟ οοπίθπαβ, ἰπῃ ὑπ 5θη86 οὗ 

ἐμγοιισί, ἐδι6 ἐθ» γον 68. 97 ἐὴδ6 αγασαηβ απὰ ἐδ Π᾿αααηβ, ἰμθη [Π6 ΟΗΪΥ 

ὝΓΔΥ ἴο τϑοοηοῖ!θ Π6 οομπῆϊοίπρ' βύαθῃηθηΐβ, 15 ἐο τϑραγ [η6. ΠΟ ἢ 

85 Τοσταΐῃρ ὑΠ6 νγθϑύθυ ῬΟΌΘΠαΔΡῪ οἵ Οανγβία 85 ΤᾺ 88 ρουύδιῃβ ο {Π 6 

οουηΐτΥ οὗ ὑπ ἔΟυΠΠΘΓ. ὐπο]ὰ οἡ ὑπ δυϊμουιγ οὐ οδγίαϊηπ Μ85. 
τοαᾶβ μέχρι γὰρ Τρααίων καὶ Λαιαίων Παιόνων, Ὀπὺ ποῦ ἴο 580 ὑπαῦ {Π6 

τοαίηρ 18 ααϊῦθ οοῃ]θοΐαγαὶ, 1 οδπηηοῦ 560 ὑπ {π6 αἰ ΠΟ] 18 τοιηονϑα 

{πο ΘὈ γΥ. οὗ ἰδ Τρία ὈΥ 8018 ἴο ποταμοῦ, Ὀαὺ ῬΟΡΡΟ τοῖθυϑ ἴὖ 
ἴπ {πῃ βθῆξθ οἵ εὐδὲ, ἴο τ6 Οὐ δέθδηβ δηα 1, οέθϑηβ. 1 διὰ 15 ἴο ὈΘ Γ6ῃ- 

ἀογρᾷ δοίιοθθη ᾿ῦ 18 Ὀθύξου ἴο Γοῖθυ οὗ ἴο ποταμοῦ, Ὀπὖ 1 [Π6 Ῥγροβίξοι 

βσηϊῆρβ ἐλγουσῆ, μθη ῬΟΡΡΟ᾿Β γϑίθγσθμποθ 18. {πΠ6 οογγθοῦ οῃθ. 

πρός; οἿν ὑδι6 846 ἱοιραγάϑ, ἤδη. ὅ60 Ν. οπ 1. 96. 81. 
4, Τριβαλλούς. Αοοοτγαϊηρ ἰο Οἰαὐξουο (ὐμὸ 18. οἰϊθᾷ Ἰαγρθὶν ὉΥῪ 

ῬΟΡΡΟ ἰπ μἰβ ῬΊΟΪθρ., δΔη4 τὸ “ΠΟΙ 1 8πὶ ἱπαθθύθα ΤῸ τϑηΥ οἵ 1Π9 
γἶθυγβ ΠΟΙ σῖνθη), {πὸ ὙΤῚΌ81}11 Τουτηθα ἃ ραγῦ οὗ [Π6 υνθβύθι ἢ ΒΟ ΠαΓῪ 

οὗ {π0 Οἀτγβίδμβ, Ὀθρὶπηΐηρ ἔτοτ ὉΠ αἶνον Οβοῖαβ, απ οχίθπαϊηρ ἃ 5 

ἔαν υγοβὺ 85 ΠΙγτὶδ, δ]οηρ {Π6 τὶρμῦ ῬΔπ οἵ {Π9 βίου, ΤῊΪΒ ρστϑαῦ ἰθυσὶ- 

ΤΟΙΓΥῪ ὙὙ88 ῬΓΟΌΔΌΙΥ ἱπηδὈϊ οα, ἴῃ ραγῦ, ὈΥ ΟΠ ΘΙ ΠαΟΪΟΠΒ Βα] θοῦ ἕο ὉΠ 61 

ΟΥ 6Ἶἶβθ ἱπάθρθῃαθῃΐ. Τρὴρες----[ἱλαταῖοι. ΤἼΉΘϑΘ ΡΘΟρΪὶΘ Τοσπηθα [ἢ 6 

ποι -υγοϑύοσπ ρογίϊοη οὗ {Π0 Οὐ υϑίδῃ θη ΡΙΓΘ, ἃ5. ἈρΡρΘδιΒ ἔοι τ Πδὺ 

Η 
τα 
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[Ο]ονσβ. ΤΙῦ ΠΊΔΥ ΠΘΓ6 Ὀ6 ΓΟΙΠΔΥΚΟΩ͂, {πΠ80 (6 Μοαπί ϑοογηΐαβ οὐ βοοτη- 
ὈΓΟΒ (885 Β0Π16 τϑϑᾶ Σκόμβρου ἱπβίοδαᾷ οὗ Σκομίου) οὗ ΤὨπογ αἸά65. θ6- 
Ἰοηρβ ἴο {Π8 στϑαῦ τϑῆρθ οἵ ἨξθιπτΒ 85 0Π6 οὗ 15. Βυτϊητη 8, Δα ὙΠ ἢ 
85 ΟΟ]. 1,68 Κ6 βαγ5 (Νουίῃ. ασϑθοθ, 1Π|. Ρ. 474) βοπᾶβ ὑγθαςα θ5 ἴο 8}} 

[86 στγθαῦ σῖγοβ οἵ {Π6 πουΐμουπ ρατῦ οἵ Ἐστοροδη ΤΌΓΚΘΥ, Ὀθδὶπρ' {Π|0 
τηοβῦ. Θέ γ8] ρατὺ οὗ {Π6 οοποϊποπῦ, ἈΠ ΠΟΑΙΙΥ ϑαυϊαἰδίαηὐ ἔγοπι ἢ 6 

Ἑπχῖπο, {π6 Ζρεθαπ, {π6 Αατίϑίϊο, δπᾷ ὑπ Τᾶπαθθ. Τῦ ΤΠΔΥ ὈΘ Το- 
ΤηΔΙ ΚΘ 4150 {πὲ Βϑυθ {π6 ἔοι στθαῦ τηοπη δίῃ - ΓΔ ΠΡ 65. τηθθϑῦ ἴπ 8, 66η- 

ἐγ8, ἔουτηΐηρ, 85 ΑΥ̓ΠΟΪα ΤΘΙΠΔΓΚ5, ΠΘΑΙΪΥ 8 δύ. ἀθουρθβ οἴΌββι ΤὴΘ 

Οβοΐαβ, ποὺν ο81164 Μίοτανδ, ἤἥονγβ ἔγοσα {Π6 βουίῃ ἱπίο Π6 ΒΠαΡΘ ἃ 

1016 ὈθΙονν ΒοΙρτϑᾶθ. Νέστος. ΤῊΪΒ ΤΟΙ, ΠΟῪ ο41166 Καγᾶβουῦ, 

18 ϑαϑῦ οἵ {πὸ ϑέγυτηομη, ϑπᾷ τἰϑὶπρ 'π {πΠ0 ΒΠοᾶορΡΘ τποπηΐδὶπβ, ἤΟΥΤ5 
᾿πΐο {86 8568. ΠΘΔΡΥ Ορροβίίθ ΤῊδ508. ὁ Ἕβρος, ἐδθ Ποῦγιι8. 8.69 
Ν. οἢ 8 1 Βαργᾶ. ἐκ τοῦ ὄρους, 1. 6. ϑ'οομηῖαδ. 

ΟΗΑΡΤΕῈΒ ΧΟΥΤΙΙ. 

1 {πὶ5 οπαρίοσ {πὸ ἰβίοτϊδη ργοοθθᾶβ ἴο εἶνε 8η 1468 οὔ ἴῃ. βονγϑὺ οἵ Β [8] 65, ἔγοπηι [Π 6 6Χ“ 

ἰρηΐ οὗἉ πἰ5 ἀομηϊπίοπβ, ἀπ {Π8 σου δ π6 8Π4 ΤῊΣ ἈΓῪ ΤΌΒΟΙΤΟΘΒ δ΄ 8 ΘΟΠΠΤη8Πά. 

1. ἐπὶ... «καθήκουσα, εαἰοπαϊηρ αἴοτρ ἢ 6 86α-οοαϑί. ᾿Αβδήρων. 
ΑΘάοΓἃ τγ88 ὁπ. [Π6 νγϑϑίθι ἢ ὈΟυΠαΔΓΥ οἵ ΤΉγδοο, δὖ {π6 τπουτῃ οὗ (ἢ 

Νοβίῃβ (οἴ. 11. 96. 8 4). Τῦ τῦ88 ποίθα ἴογ' {Π6 βύπρια!γ οἵ 108 ᾿πηδ010- 

δηΐβ, ΔΙ ΠΟῸΡἢ Ὁ τγαβ ὑπ6 ὈΪΓΓΠ ῬΙΔοΘ οὗ βοπθ αἰβυϊ ηρ ΒΘ Τη6Π, 

τὸν...«ποταμοῦ. ΤΗΘ γίϊο]6 σῖνϑϑ {Π6 56η86, αϑ 77" αἰοτῦ {6 8θὰ α8 

ἐλι6 γἵυον' 18667) τ-- ἰο τὐὴθ76 {}ι9 718{6}" ἤοιοβ ἐγυΐο ἐδ 6 8θω. 
(Δα]θοῦϊνθ) ἐστίν, οατν ὃ6 βαϊϊφα αγοιηιά. ἡ γῆ τοίοτβ ἴο {πΠ6 οοαβῦ 
ἔοι ΑὈάθγα ἴο ἴμ6 Ιβέου. τὰ ξυντομώτατα, ὃψ ἐΐδ ἠθαγοϑέ τραῃ. 

ἢν... «πνεῦμα, 1} ἐλ6 τοὐπαᾶ δῖοιρβ οογιεϊηιαϊ τἴροτν ἐδ δέν ---- 

ἐδ ερἱπα ἐ8 σοπβέαπεϊψ 7αΐγ. -τ-ττττο νηὶ στρογγύλῃ, ὃψ ὦ 8ἠΐρ 4 διιρλθη. 
ΤΉΘ86 5810}5 δᾶ ἢδί Ὀοϊίοτηβ δπα ὑοῦ ργορ  ]θ τηδίη]Υ ὈΥ 58115. ΟἿ. 
ΘΠ 5. Ποῦ. ὅτ. δπὰ Βοπι. Απίϊᾳ. Ρ. 817. Ἀοοογαϊηρ ἴο Ηοτγοαοῦ. 
ΤΥ. 86, ἃ ἀδγ᾽5 γογαρὸ οἵ οπθ οἵ {Π686 γ6586]5 υγὰϑ 700 βίβαϊα, δπᾷ ἃ 

Πρ 5 σουᾶρθ νγὰ8 600 βἰαᾶϊα. Τηΐβ υγου]α τηϑῖζο {πΠ0 αἰδίαποθ ΠθΓΘ 

ΒΡΟΚΘη οὗ 6200 Βαϊ, οὐ αρουῦ ὅ60 ἘΠρΊ 5}. πη1165. ΤῊ ἀἰβίδποθ ἔγουα 

1Π6 τηουίῃ οὗ {Π6 βἴο ἴο ἐπαὺ οἵ {Π6 Βοβρβογιβ 18. [111 ἔγ66 ἄθρυθθβ 

ΟἹ 2921 τηῖϊθ5, ΤῊΘ Ἰθηρίῃ οὗ {π6ὸ Βοβρβογιβ 18 16 τηΐ]65, οὔ ἐπ6 Ῥτο- 

Ῥοηΐΐβ 120 τηῖ]θβ, πα οὗ {Π6 Ηθ]]οθροηῦ 60 Π1}1165, ἕο συ Β]ο}} Γ 90 τη] 5 

Ὅθ δαᾶοά, {π0 ἀϊξίαποϑ ἔγοτα (86 πποατῃ οὗ (89 Ηθ]θβροπύὺ ἰο ἀθᾶθγα, ἴὑ 

περίπλους 



δ5ρ4 ΝΟΤΈΕΞΒ. ἼΤ[Βοοκ ΝΠ. 

ΤΊ8 Κο5 280 Π1165, ἀπ ἃ {Π15 δα ἀρα ἰο 210 οἷνϑβ [πΠ6 σΠπο]θ αἰδίαποο 496 

τα ἶ]65. ΑΒ ΠΟ γ 6856] οουμ]ᾶ οοαϑῦ 8Ιοηρ ἴῃ ἃ αΙ γθούϊοη ΘὨ ΤΙ ΓΘ]Ὺ βύγαϊρηΐ, 
{18 ϑϑυϊμηδίθα αἰβύδμοθ ΤΔΥ Ὀ6. 58 Γ6]Υ που βθα ὈΥ δ0. μλῖ]68, απ 88 
ΤῸ ἢ Δ]Π]ΠΟνγᾶποθ τηπϑὺ θ6 τηϑαθ [ὉΓ {Π6 ᾿ΠΘΟΟΌΓΔΟΥ οὗ 8. οα]ου]αἰϊοπ 

Ῥαβθα οἢ 80 πηοουίδϊη ἃ ὑπϊηρ 858 ὕΠ6 βδ πρὶ οὗ ἃ βῃΐρ, [π θϑυϊπηδῦθ 18 

85. ΘᾺ ἰο ὑπᾶῦ τη846 ὈΥ ΤΉ ΠΟΥ ἀἸἄθ5. ἃ5. οου]ᾷ 6 θχρθοίθᾷ, ἘῸν [ῃ6 

Βδίδποθ οἵ {118 ποΐρ, 1 δηὶ ἱπαρθίθα ἴο Αὐποὶά. ἘῸΣ {π6 οοπβίσπιο- 

ὑϊοη οἵ τεσσάρων... «νυκτῶν, οἵ. ὃ. ὃ 190. ὁδῷ, ὑν ἰαπά, ἰδ ορροβ- 

οα ἴο περίπλους, δη4 18 7η6 ἀαύϊνο οἵ ΓΒ ΠΠΘΙ. ἑνδεκαταῖος τελεῖ. 

ΤῊ αἰδίδηοθ ὑγαυθ!]θα ἴῃ ἃ ἀδΥ ὈΥ ἃ ῬΘῦβοη οἱ ἔοού, ἰ8 βοὺ ἄουγῃ ὈΥ͂ 
Ἡϑιοαού. ΤΥ. 101, αὖ 200 5ἰδαΐα, οὐ. 21.716 ταῖ]68. ΤῊΐβ νου] τηδῖζθ 

{Π6 αἰδίδποθ ἤοιηα ΑὈά γα, δοῦοθθ ὕΠ6 ΘοπηὐΓΥ ἴο {πὸ τ᾿ποῦτ οἵ {Π6 

Ἰβύθι, 289.2 δ υ1165. ΤῊΘ δούμα! αἰδύαηοθ, μον θυ οι, ῖ8 Πρ ἃγ5 οὐ 280. 

βοιηθ. ΔΠ]ΠΟ ΠΟΘ, ἃ8 ΑΥ̓ΠΟ]4 ΓΘΠΊΔ 5, 18 ἴο θ6 τηϑᾶθ ἴον {Ππ6 δριμὺ 

εὔζωνος, ὙΠΟ. ΒΠΟνγ5 ὑΠπαῦ βοιηθίῃϊηρ πιοῦο ὑπδῃ ΟΥ̓ ΠΑΓῪ ΒΡΘΘα Ὑγ88 

Ἰηἰθπαᾶθα. 

2. τὰ μὲν πρὸς δάλασσαν. ὅθ Ν. οπ ἐπὶ... «καϑήκουσα, ὃ 1. -------- 

ἀπὸ... «Στρυμόνα, 1. 6. ἵροιι {Π6 Θαβύθι πα ἰο {Π6 ὑγθβίθυ πὶ Θχ τοι οὗ 

{π0 οουπίγνυ. ταύτῃ, ἷ. 6. ἴῃ {Π6 αἰγοοίίΐοπ ᾿πϑῦ τηθῃς]οπθᾶ. ------- 

ἄνω. ὅ66 Ν. οἱ 1]. 88, 81. διὰ πλείστου. ὅ8θ6. Ν, οη 11]. 29. ὃ 2. 

ἡμερῶν---τριῶν καὶ δέκαις ΠΥ {πΠ0 Παμθο οἵ ἀαΥ5᾽ ἸΟῸΠΘΥ͂ 
ΒΒΟΌ]α ὈῸ ἸΆΓΡΘυ, γΠθη [Π6 αἰβίθποθ νγα5 ἴᾺ 1 1655. Ὀθύνγθθη {Π6 Ρ]80 65 

ΠΘ᾽6 τηθης οηθα, μα θούννθομ Αὔάογα δηα {π6. τηοαῦῃ οὗ ὑπὸ 1δ[θγ, 8 

ποῦ ΘΆΒΙ]Υ 5861, Π]058. ὉΠΟΥ͂ ὙὙΘΓ6. ΠΟΘΙ ἴῃ ΘΟΏΒΘ]ΌΘΠΟΘ οὐ {Π6 αἰΠΠ- 
ΘΟ] Γ165 οὗ ὑπ6 γᾶν. 

8. ὅσον προσῆξαν ἐπὶ Σεύϑου (οἴ. 11. 29.- ὃ 2), αϑ ηνιοῖ, α8 ἀδογιοα 

(Ἰἔθυ]γ, αϑ ἐλόμ ὀγοιισ ἠέ η) γην ἐλ γδῖρτυ 97 ϑειιίλοθ. ὙΠΘ ἔΌγ πὶ προσ- 

ἦξα 16 τᾶγο. Οὗ Βόρῇ. ἅτ, γ ουῦ8, Ρ. ΤΌ. δύναμις, τοογ δι, ναἴαιιθ, 
15 η6. Ῥγραϊοδίθ οἵ ἐστι ἴο ὍΘ ΒῈΡΡ]164 τυ φόρος. ἃ. ος «εἴη, αϑ8 

νιον 7 ἐΐ αϑ ηυϊφἠΐ ὃ φοϊὠ οΥ δἰΐυθν. ΤΠ6 ορύαι᾽νο 18. διῃρ] ογϑᾶ θ6- 

οδΏ86 0ῃ6 Δ ΠῈ8] ΓονΘητ16 18 ΒΡΟΚΘὴ οὗ, δηἃ ποὺ ὑπδῦ οὗ δὴν ρδυ ]οΌ]Α 
γοαῦ, Οἵ, Μι, ὃ δ27; ΤΆΔ, ὃ 598. 4. δῶρα... -προσεφέρετο. Τὴ {9 

οΥἸθηΐα] παίϊοηβ τη Ὲ10}} οὐ 116 τυ θητθ γγἃ8. τη θ᾽ Πρ οὗ οἱ 8, Ὀϊοᾶο- 

ΓΒ ΒΥ 5. ὑπαῦ {π0 τϑνύθηῖο οἵ δἰζα]οθβ (Π 96. Βῃοῦ] ἃ Πᾶν βαϊᾷ ϑθαι 68) 
τνὰβ 1000 ἰα]Θη8. Τ}}]8 ΠΥ ΟἢΪΖ65 Ὑν 1} [Π6 βίαθιηθηῦ οὗ ΤΊπου αἰ 465, 
{παῦ {16 τονοππρ οἵ ϑϑαῦηοβ ἴῃ ρῸ]α πα 5] νου υνὰβ 400 [Δ]Θη 185, ἢΪ8 

εἰ 5 ἴῃ σο]α δηᾶ 5] ν 6 1 ἃ8 ΤΠ 0]. ΠΟΤ, Δη4 6 τομπαϊηΐηρ 200 ΓΑ] ο ἢ 8 
τηδν Ὀθ ἱποϊπαρα ἴῃ {Π6 ὑῴφαντά τε καὶ λεῖα. τοῖς παραδυναστεύουσι, 

ἐλιοδ6 τοι γιϊοί κοὐέλ, (Ξ-Ξ- Ἀ6]ἃ βρόνγοῦ ἀπαθ0) ἐφ ἀΐηρ, ἐϊιοϑ6 τολο 106}}6 ἔτι 

απἰμονὶίψ. 1 Ἰ1|κ6 {18 Ὀθύῦου τη {110 ἀϑιὰ] ὑγϑηβιδύϊοι, ἐλοϑθ τοῖο ἠαὰ 
ἑη,ίιογιοο κοὐ, ἐλ δῖηρ. 

4, τοὐναντίον τῆς Περσῶν βασιλείας, ἐδ οογύγαγῃ (0 ἑλαξ 47 1ἢ 6 



σπαρ. ΧΟΥΤΙ.] ΝΟΤΕΒ. δθ8 

-Ρεγϑίαγ δὶπσάοηι. ΤῊΘ οοπύγαυϑὺυ οοπϑίβιθα ἱπ 086 Πδρὶ οὗ ρἰνίηρ 
ταῦθμον Πδὴ τϑοθὶ υἱηρ ΡΓΘβθπίβ, [Π6 ΤΟΓΊΠ ΘΓ Ὀοΐπρ' [ῃ9 οπβίοτα οὗ ἐπ Ῥϑὺ- 
βίϑη {ῃ6 Ἰαΐτον οὗ [π6 ΤὭγδοίδη Κίηρβ. ὅμως. . « «ἐχρήσαντο, δι πού- 
τοἱἐἠδίαγιἴηρ [{παῦ 411 [π6 ΤΩγδοίδηβ ργϑούϊβθ {}15] ἐΐον ((. 6. πὸ Οατγ- 

5185) Ῥ)αοἴ86. ἐξ Π1Ο76. ὁ) αὐοοοιιγι ογ᾽ ἐλιοὶγ" ροῖοθ1' (διὰ τὴν δύναμιν. 
0101. ““Ἐθοΐβ." ῬοΟρρο). ὅμως δὲ ΤΟΒΡΟΠαΒ5. ἰο ὄντα μέν. Ξ 

εὐ ν «δῶρα, 7} ἰλιῖ658. Ογ.6 σαὺθ ργεβεγιΐβ ἐξ τοαϑ8 ἐηιροϑδίδιο ἐο εΠῇδοΐ απ 
ἐδῆησ. Οἷ. Χοη. Απδῦ. ὙΠ]. 8. ὃ 16. 

ὅ. ὥστε, 80 ἐλαΐ (Θουαίϊο. 886 Ν. οπ 1. θὅ. ὃ 1), ἀοποίθβ {πΠ6 τϑβα]έ 
οὗ {ποῖν δχίθηὐ οἵ δουπίγυ ἃ πα σγθαῦ Γθυθητθ, 8 πα τηπϑῦ ποῦ 6 ᾿ἰπηϊ 6 

ἴο νυ ῃδῦὺ νγὰ8 βαϊἃ δουῦ {π6 ΤὭγδοϊδη ουβίοιη οἵ τϑοθίνίηρ οἰ β, βίποο 

{π8ῦ οου]α ποῦ Πᾶνθ τγαἰβθα {6 Κἰπρᾷομ ἰο στϑαὺ ροῦγου. ἐπὶ μέγα 

--ἰσχύος. ὅ66 Ν. οἡ 1. 118. ὃ 2. ἰσχύι δὲ μάχης, ὅν ηυϊίἑξανν 

ϑίγεηφίδ,; τον γ, ἦν δέγοησίδ, 97 δαξέϊο (1. 6. Ῥογίαϊηίηρ ὅο Ὀ8.{16). 

πολὺ... «Σκυθῶν, “δαδὶϊμ οὐ ἀφοϊἀοαϊῃ 8θοοπα ἐο ἐδ6 ϑομψέἑαηϑ, 
ἴ. 6, ΔΙ ΠΟ ΡῚ ᾿ηογῖου ἕο {Π6 ϑογυπίδη8, γϑῦ δι ΒΌΡΘΓΪΟΙ ἴο 811 Οἵ 18." 

ὐπὸ] ἢ “ἸοηρΡΘ ἰηΐογῖου ον ῃἶβ, αἀπδιη]αδπι βθοιηδ 80 115. Ῥορρο. 
ΤῊΘ Ἰαύίον 1 {Π1ΠΚ το Ὀ6 {ΠῸ ὕτπ ἱπίογργθίδίϊοη. 

6. ταύτῃ, ἷ. 6. πῃ ΤῊ] ΡΥ Βύγθηρίῃ ἀπ ΠαΙΏΌ6 1 Οὗ [ΌΓΟ65. οὐχ 

ὅτι---ἀλλ᾽ οὐδ᾽, πού ογιίψ---ὐτιέ πού. ΤΠΘ 6]11ρ515 την θ6. {ππ8 βΒιρρ!ϊοᾷ, 

πιοΐ ἴο 880 ἐπαΐ ἴΠπ6 πείζοπβ ἴῃ ΕΠΓΟΡΘ οδηποῦ Ὀ6 σοτηρδιο--- διέ ποΐ ὦ 

παΐίοτι ἔπη Α5ΐα, οεἴο. ΟΥ Κ. ὃ 821. 8. ἃ; Βαίι. ὃ 1650. ρΡ. 4838. ἕν 

πρὸς ἕν, ἑαΐδόγι δγιφίψ, ἱ. 6. βύυ!ρρθα οἵ 811 {πϑὶν ἀθρθῃᾶοθποῖθϑ, ἔῸυ 4]- 

Ὁπουρὴ Π6 Ῥουβίϑη. Θπηρίγθ, νυ ΠΙΟ ἢ ὑπ Πἰβίονίδη τη Ὺ πᾶνο Πδᾷ ἴῃ Ηἷ5 

ΘΥ6, (ΚΘ. ἃ5 ἃ 7.018, Ὑγὰ8 8 συθαίθν {Π8η ὑπαῦ οὗἉ {Π6 Βογυίδηβ, γοῦ 

Ῥρυβία ὈΥ ἰύβθ! " νγὰ8 ἔδι' ᾿Πέουου ἴο 10. ““Βῖο Αὐβύνία οὐ ΕΠ αββία τηδῆουοβ 
Βαηΐ, ααᾶτη ΕὙΔΠοῖα, οὗ ΠῸΠ 58ὶ βρθοΐθβ ἔθνος ἕν πρὸς ἕν. Ηοο βθηβ8α 

Ἐνδηοῖο ΡΟΡαΪα5. ἴθ Επσορα Τηδχίπητι8 ββϑὺ." 606]. οὐ μὴν οὐδ᾽. 

ΒΙοοπηῇ. ἴπ ἷ8. Ἰαΐθυ δαϊτῖοη. δαορίβ {Π6 Ἰηὐουργοίδίϊοη οὐ {Π18 Ῥαββαρὸ 

δίνθη Ὁ. ῬόΟρρο, 6] 1ου, δη4 Αὐπο]ά : διέ μού ἐέ σαπιηποΐ δ βαϊά, οἰξλν" 
ἐλαΐ ἐπι οὐδ} γ68ρθοΐβ ἦγν ργεαογυδ πιαπαρσοηιθηέ απα τἰπαογβέαγιαδληφ---- 

ἐλομ α76 ἐψιιαῖ, οἴο. ΤῊΪΒ 1 τοραγα 85 {Π6 ἔγτιιθ. 5Β6η586, 8 ΠΟῸΡῊ δὖ ἢγϑὺ 

1 γνὰβ ἀἸβροβθά ἴο ἰοΐπ οὐδ᾽ τ} ὁμοιοῦνται, ἃπηα {Π6Π ἰο ἰαἶκα οὐ μὴν 

οὐδ᾽ --ὁμοιοῦνται ἴῃ [ῃ6 56η568 οἵ 707" ἐγαϊοοα αν ἐδ ἔῃ 7Ογ ἴον, ἅτ τ δι 

εὐβουλίαν... ... βίον ἴο {Π6 βαρσδοῖίγ, νυ ἢ βανᾶρθβ ΔΠα Δ ὈΔ ΓΔ Π8 τηϑηὶ- 

ἴδ ἴθ Ῥγου απο ὉΠ ΘΙΏΒΘ] ν 88 τ] Π6 πΘοθββατῖθβ οὐ 118, Ὁ Παηίϊηρ, 
Πβπῖπρ, ρυθαἀδίουυ Θχουγβίοηβ, πα {πΠ6 Π{Κ6. οὐ ἴο [Π6 51.111 τυ ἢ ἡ Πΐ 

ὑπ. ἴογπι ὈΘϑα Ια] ἔΔΌΓΙο5. ἔτότη σι 6 τηδίθυ 418, ἃ8 15 Βθθῃ ἴπ [Π8 ᾿πρϑη- 
ἰοῦ ὙγΟΓ ΚΒ οἵ οὐῦ Νουίῃ Ατηθγίοδη Τπαϊβηβ. 

᾽ 
ου 

2ὅ 



566 ΝΟΤΕΒ. [Βοοκ Π. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΟΥΤΙΙ. 

ΘΠ ΔΙοΘ5. βοίβ οὐ οα μἷδ δχρϑάϊομ, απἃ ρϑβϑίπο οὐ Μοιπῦ Οϑγοΐπθ ΠΠΒΥΌΠ 65 θοίνγθθη {16 

{ουτί ξουῖθϑ οὐ ἔπ Ῥεοπίδηβ δηᾷᾶ {πὸ Βὲ πιϊ απ Μιραὶ ἰο Θοθθτιβ (8 1, 2); ἀστίπρ; {Π6 ΤλΆτῸ ἢ 

ΗΪβ ΔΥΤΩΥ 18 ΒΤΟΘΕΥ δαρτηθηΐθά, Ὀοίμ Ὅγ ἱπίδην 8 ἃ ΟΔΥΔΙΓΥ Τατπίβ 6 ὈΥ {Π|6 Βαττοι πα ης 

ετἴῖθ685 (88 8, 4). , 

1. οὖν 5 Π6Γ6 τοβαπιρίϊνο, [Π0 {πτοϑᾷ οὗ 0Π6 ᾿ἰβύουυ Ὀθίηρ' ὑδῖκθη τ Ρ 
ἔγοτα 11. 96. ὃ 1, αὖ ΠΙοη. ῬΙδοθ οοτημηθποθαᾶ {Π6 αἰ στθββίομ τοβρθούϊηρ; 

ἔπ6 οχύθμῦ ἃπα γθϑοῦγοθβ οὗ {86 Οαγγβίδη Κίηράοιη, ἑτοῖμα. ὅ'66 

Ν. οἡ 1. ὃ. ὃ 4. διὰ τῆς αὑτοῦ ἀρχῆς, ἐλγοιισῆ, ᾿8 οτοη, ἀοηυϊγυΐουι. 

Ῥορρο (Ῥιοϊοθς. 1. Ρ. 896) απᾶογβύμπ 8 ὈῪ {π|8. 0[Π6 ΘΟΠΠ ΓΥ οὗἁ {Π0 1,- 

81}8 8πᾷ {Π6 βυθ]θοίοα Ῥωοπίϑηβ (ϑ66 Ν'. οἡ 1. 99. ὃ 4) οπ {π6 Βίγυτηιοη 
(860 Ν. οπ 1. 96. ὃ 8), ἀηᾷ {παὖ {π6 τηοππίδίη Οδγοΐηθ 1168 Ὀθύνγθοῃ {86 

ΘΙπθὶ δπᾶ {π6 Ῥωοπίδῃβ (.. 6. {π6 ἔλθ ασϑεδηβ δπα {Π6 ἔλθ Ῥοῃΐβηβ. 

Ξ'ο8 Ν. 1. 6.) [πὶ ρϑββίηρ οὐϑὺ Ὁπ6 τηοπηίαϊῃ ἔγομι [Π6 ϑαϑῦ (1. 6. ἔγοτηι 

Οανγβῖα) [πῃ6 Ῥεοπίϑῃβ ((. 6. π8 ἱπάορθπᾶοπὺ 1ιεθᾶη5 ἃπηἃ Ογδέθδ 8) 

σγου]α θ6. προι {Π6 τὶρηῦ, δηα (86 Κ΄ ἀπ Μεραϊὶ προπ [86 Ἰϑῖ 85. 18 

Ποιὸ βίαϊθᾷ, ῬοΌογαβ, ἰο τ Βῖοἢ ΡΙδοθ [Π6 ΔΙΤΩΥ οὗ δἰ 8] 0658 οϑτηθ αἶνον 

οὐ οβϑίπς [Π6 τηοπηΐδίῃ, Ὑγ88 βἰδαδίθα οα 8. Πα ΑΓΥ βύγθαιη οὐἨ 1[Π9 

Ασἴαβ, ἃ Π0} 16 δον 15 θηΐγαποθ ἱπίο Μδοράοῃϊδ (οἵ, ἸΚΊθρου 5 ΝΡ). 
ΑΥὙΠΟΙἃ βᾶγ5 {ποὺ Οθγοῖὶπο αἰν  ἀθᾷ ἐπ βύγθαιηβθ υΠ]0} [δα {Π6 Βέσγτηοι 
ἔγοτα ὕμοβο ὑγμῖο τη ἰηΐο {πΠ0 Αχῖαβ, ΤῊΘ 581π6 οΥὔἾο ἈρτΘΘ5 ὙΠ 

ΟΘαίζογον, ὑμαῦ ὕπ6 ὁοαπύγυ οἵ {πΠ6 Μαϊ γγὰ5. ὁπ [πὸ νγϑβϑύθυμι 5146 οἵ 

{πὸ ϑίγγταομ δῦονθ Βίβα ἴα. Ὑθ 5Βῃου]α ὍΘ σ ΘΟ δϑϑιβίρα ἴῃ {Π6 

ΘΟΟΡΥΔΡΕΥ οὗ ὕπ056 Ῥ]δοθβ, 1 ὑγθ ΚΠΘῪν {πΠ6 ῬΙδοθ ΠΘΓΘ Θ᾽ [8] 068 βοῦ 
ουῦ οα ἰβ ΤΠ ΓῸΝ. ἐποιήσατο, Παᾶ γαθ. ὅθ Ν, οἡ 1. θ2. 8 1.- 

τεμὼν τὴν ὕλην, ὃψ σιιεξΐη ἀοιρην ἐδ «ροοᾶ ἴῃ ΟΥ̓ΘΙ ἴο ΟΙΘδ ἃ 

τοδᾶ {πγουρῇ ὑπὸ Τογοβῦ. 

ὦ. δεξιᾷ. ΑΒ. ὉΠ ΤΠΔΙΌΝ τγ88 νι βίου, [Π6 Ῥοβιἐΐοη οὗ {86 Ῥθοπῖ- 
85 χοῦ ἃ θ6 ποιίῃ οἵ ὑπ τηοπηζαίη. 

8. προσεγίγνετο δέ, διιΐ ἐΐ τοα8 ἱηογθαϑοᾶ, ἜΥ [Π6 ἴογοθ οὗ {πΠ6 δῃϊὶ- 
{μιοϑὶ8 ἀπεγίγνετο τητιϑῦ Ὀ6 τοηογοᾶ 1.8 ζοδί, 8) θά ἴοδ8, ἱ. 6, [86 
ἈΓΤΩΥ͂ ΒΌ ΠΟΥ θα πὸ αἰμη πα ]0ῃ, πολλοὶ... -« Θρᾳκῶν, ἱ. 6. 1πη6. 510], 
Μάϊ, ἴ[ ἱπάοροπᾶθηῦ Ῥιεοπίδηϑ, δμ βοιηθ οἵ {πὸ Ὀ] (οἵ, 11. 96. ὃ 2). 

4. τριτημόριον. .... ἱππικοῦ, διιὲ αδοιιέ ογι6-]γ ὦ τ0676 οαὐυαῖνῳ. ὙῊΪΒ 

Κιπᾶᾷ υἵ ὕσοορβ ἢ88. ΔΙ ΥΔΥ5. ΤΟΤΙΠΘ ἃ. ὈΥΪΠΟΙ͂ΡΔΙ ρῬαγὺ οὗ {πη0 Ταγίαι 

ΔΙΤΗἾΘ68. μαχαιροφόροι. ὅθ6 Ν. οπ 11. 90. ὃ 2. οἷ. «««κατα 

βάντες, ἷ. 6. [πι9 ἱπαθροπᾶοῃῦ τηοὰπίδί Θο 8 ὙΠῸ ἀοβοθπαρα ἔγοια ΒΠυ 

ἀορϑθ. 



ὕπαρ, ΧΟΙΧ.] ΝΟΤΕΒ. δ6Ἷ 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΟΙΧ. 

ΤῊ Πἰβίουίδη ὑσοσοθθᾶβ ἴο βἷνϑ 8 Ὀτϑῦ Ὀιὲ ἩΙΡΉΙΥ υϑι0]9 ΒΚοίοη οὗ ἐπ Κίπσάοπι οἵ Μδοο- 
ἀοπίδ, ΒῃουνΊπο' 105 οὐ βῖπ, ἀπ ΠΟΥ Ὁ. σοπατϊπιοϑὺῦ πᾷ οἰ συ ῖβο ἰξ Πδα τϑϑοηϑα [5 ργοβοηΐ 

οχίοπέ δπα βρόνγοσ. ὙΠ βϑορταρΐοδ) αἰ ΒΊΟα 1658 ποϊοοα ἴῃ [ἢ 6 ΤουηατΚ58 οα ΟΠΔρ. 90, ᾶτο ἴο 

ΒΟΙΩΘ Θχίθηξ θχυρουϊθηοθᾶ Πθτθ. ὙΤῊΘ σΘΠΘΓΆῚ αἰνἼβίοη5 ΠΟΘΙ βΊνΘπ 816 ΠΡΡΟΙ δη ΤιΟΥΤῸΓ 

ῬΜοθάοηϊβ, [Π6 ζΌΓΣΤ ΘΓ Θογαρτί βίην {π6 ΤΥ ποοβίς δηᾶ ἔπ ΕἸ τηϊοΐθθ (6816 πιβα}}Υ ἐμ Μα- 

ΟΘἀΟΠΙΆΠ8 ἴπ ΤΟΥΠΟΊΒ, ΟΥ ἴη6 Νδοοαοπίδη Τιγποαβίε (οὗ ΤΥ͂. 88), ἴο Ὑγ μΐοἢ βοῖηθ δαᾶ (ῃ6 

Οτγοβίε, ΤῊ686 ἐγ 068 Ὑγ 616 ΒΟΥ ΘΓ Θα ὈΥ {Ππ6ὶΓ Οὐαὶ ῬΥΪΠΟ65 (οὗ 11. 80. 8.6; ΤΥ. 19, 82; 88, 

81). Βεβί 68 {Πι688 ἔμ γθ Ὑγ6γΘ οἴμοι {π1068 (ἄλλα ἔϑινη), ὙΓΠΟ56 ΠΆΠΊ65 Πᾶγ6 ποῦ τοδομοα 

τϑ, Ιπ Τίοντοσ Μίδοθαοπία, τηδν 6 ἱποϊπαθα [Π6 Ρατί οδ]]οα Μαγ {ἶἰπη6 Μαοθᾶοπίδ, σουπηρτὶβ- 

ἴπρ' ἔπ 6 ἰθυτιοσυ θίγῃ {Π|6 ΒΘ Γ τ ηοΠ 8Π4 Αἰ χία8, 8πα 4150 {πδὺ ᾿Ἰγίπε Βϑένγθοπ [Π6 ἀχίαβ 

8π4 ἴπΠ6 (ἈΠ πῖδπη τηοτπίβίηβ, Ὀοϑίάθ5 ρατί οἵ Ῥῳοπίῖβ, Εογᾶσα, απᾶ ΑἸπιορία (οῖ, 

ΒΙοοΙ). Ῥοσγαάϊοοαβ τοὶσηθα οΥὐοῚ (ῃ}8 ρατέ, παυΐπο 561Ζθα προ {Π6 Ρογίομ τ μΐοἢ ὈΘ]οπρ- 
δα ἰο ΡΗΠΡ ἀπᾶ δἰζοσ μΐτη ἴο Ατηγπίβϑ, 

1, ΤῊΘ ΤῊ δοῖδη Ποϑίβ Πδυΐηρ ΟΥΟββθᾶ {Π6 ΟἸγοθΠΘ τηοπιηὐδῖπ, ΠΟῪ 
Ῥτοοθϑα Δουγηνγαγα (κατὰ κορυφὴν) ἱπίο Μϑοραοηίδ. 

8. τὴν... Μακεδονίαν, ἷ. Θ. ΤιΟΥΤΟΓ ΟΥ Μαν πιὸ Μδοραοηΐδ. -ττττ-- 
᾿Αλέξανδρος. ΤΠΪΒ Ὑγὰ8 ΑἸΘΧΠάΘΓ 1. [Πη6 βοὴ οἵ Ατηγπίαβ 1. πᾷ [Π6 
Βϑυϑῃηΐῃ Κίηρ οὗ Μαοθάοπῖβ. Ἠθ ἢρπγορᾶ ἴθ {πΠ6 {ἰπὴη6 οἵ {π6 Ῥουβίδῃ 
Ἰηγϑβίοη, Ὀθίπρ οβίθηβ! ΟΪΥ Οἡ {Π6 5146 οἵ {πμ6 Ῥριβίδηβ, Ὀπὺ βθογθίυ 

ἱποΠ ]π6α ἴο {π6 ΟὙθθ 5, ὑσποσ 6 ἸΠΙΟΓΙΠΘΩ͂, οη. {Π6 πρῃῦ Ὀοθίογο τΠ6 
Ῥαίι]6 οὗ ῬΙ]αΐςα, οὗ {πΠ6 Ἰηζθπίϊομ οὗ Μίαυοηΐαβ ἴο ἢσῃῦ οὴ {π6 [Ὁ]]ονν- 

ἴπρ; ἄδγ. Πίερας. ῬΙοΙα, ΟΟΠΙΡΓΙΒΘα [Π6 τγθϑίθση οοϑβὺ οὗ [Π9 
ΤΒουτηδῖου8. ϑἴπαβ, {Π6 ΟΠ οῦ ἕουγη οὗ ὑυΠ]οἢ νὰ Ῥγᾶπα. Τύ δχίθπᾶρα 

Οἢ {Π6 βου) ΠΘΔΙ]Υ ἴο ΤΘΙΩΡΘ 8η4 {Π6 τηοὰίῃ οὗ {Πη6 Ῥϑηθυβ (οἴ, ΚΙ6- 

Ῥογῦβ Μδρ), ΔΙ ΠοῸρΡἢ βοπὴθ Ῥ]δοθ 105. Βοπύμουη ὈΟΠΠΔΡῪ ποϑν Τίπτη. 

Φάγρητα, ᾿λαρτόδ, Ὑγ 1 ἢ Ο]. Τιρακο (ΝΟΥ. ἄτθθοθ, Π]. Ρ. 177) 
{π|ΠΚ58 οσουρ θα {Π6 5116 οὗ ΒοΠ6 Ταΐη8, ὑυ ἢ10 ἢ) ΠΘ ἔοι πα ὁ {Π6 Πιοὶσιῦ 

ΟΥοΡΒϑηρσίηρ ἴο Π6 θαβίνγαστα {Π6 υ]]ᾶσθ οἵ Ογίαπά, Ιῃὴ ΚΊθρονιβ 

ΜδΡ, 1 15. φ]δοθα 4 1116 5, Ἐς. οὔ Ατῃρῃὶρο!] δ. Πιερικὸς κόλπης, 
Ρϊογῖο σι. ὙῊΪΒ νγ88 8π δχίθηβινθ ΠΟ]]ΟΥ οὐ νὰ]6 Ν, Ἐ,. οὔ ῬΊΑρΡΤΟΒ, 
ὙΠ οἢ ΟὉ]. 168 Κθ (]. 9.) βᾶγ8 σϑδοῃβᾶ ἔτοτα Ογίαπά ἰο Ῥγάνβίβ, ἃπᾷ 15 

Ἰποϊπαρα Ὀθύνγθθη Μουῦὺηῦ Ῥδηρεθαπη 8Π4 ἃ ἸΟΥΤΘΙ τηδῦὶἐἶπη6 τὶ ᾶρα, ὑυ ΒΙοἢ 

αὖ Ῥγάν βῦδ [ΌΤΙ ἃ. Ἰᾳποίϊομι υυἹ ἢ ΘΟ οὔποθ υ, ἃπα βδραγαΐθ Π6 ποδᾶ οἵ 
{18 σ8|16 ὺ ΠΌτη {Π6 Ρ]αΐπη οἵ ῬΠΠΠΡΡΙ. ΑἸοπρ {Π15 νϑ]Π}ον {Π6 ΔΥΠῚΥ οὗ 

ΧΟΓΧΘΒ ΡΔ5Β6(, Ἰθανῖηρ Μούὺηύ Τδηρεθαση ὁ {Π0 τὶρμύ, ΟΥ, Ἡδγοαοί. ἴ. 

119. Βοττίας. βοΐξέϊα Δ} που οἵ Ῥιογῖα δηα νυ ϑϑὺ οὗ {πὸ Αχῖπβ. 

Τί ΟΠ Υ οἴτ]65 ννοῦθ ΙοἤΠπητο ἀπᾷ Ῥρ]]8. οἷ. ««- «οἰκοῦσι. ἘΘίδΙθΠ06 
ἰ5. ἢ ἴπ {Π|5. γ]ᾶσθ ἴὸ {Ππ|ὸ τηονθ τϑοθηῦ βου Πθιπθηΐβ. οἵ {Π6 Βοίεϊοϊ, 
ΠΘᾺΓ ΟἸΥ πίΠα5 ἴπ ΟΠ δ]οαϊοθ. Οἵ. 1. θ5. ἃ ὃ; Π, 79. ὃ Τ; 101. 8 ὅ. 



᾿ 

δ08 ΝΟΤΕΒ. [Βοοκ 1. 

4. ἸΤαιονίας, Ῥαοηΐα, νγΐο ἢ γᾶ ἴῃ 6 πᾶτὴθ ΟἹ ρῚ ΠΔ]ΠῪ οἴνοη [οὸ 3]] 
Μδορᾶοπῖδ, ϑχοθρὺ ὑμαὺ ρογύϊοπ ἱποϊ θα ἴῃ ΤΉτγδοο (οἵ, ΤθαΚοΒ Νουίῃ. 
Οτθθοο, ΠΠ. Ρ. 402). 45 [π6 Μϑοράομπίδῃ θπιρῖγο ἱπογθαβθᾶ, Ῥεοηΐα 
τγ88 ουγίϑ!]θα οὗ 15. αἰτηθηβίοπβ. Α ρογίίοη οἵ 10, Πουγθυοι, σθιηδ θᾶ 

ΒΟΙΏΪΠΔΠ1Υ ἱπᾶοροπᾶθηῦ οἵ Μαδοθαοηΐα, πη}}} βοῖηθ ΠΡΟ γθαῦβ δἰθου τῃ9 

ἄρα οἵ ΑἸοχδηᾶθν πῃ ταῦ. ΤῊΘ Ὀδη]8 οὗ {π6 Ασχίπθ σγϑῦθ {Π6 

ομϊοέ οοπίγθ οὗ {Π6 1} Ρουθ, ΔΙ ΠΟῸρΡ ἢ Π6Υ οχίθπαρα οαϑύνγατα ἰο 9 

Βύσγμοη (866 Ν, οἱ 1. 98. 8 1). στενήν τινα (Ἰἰπηϊ 6 ὈΥ τῆς Παιο- 
νίας), ὦ παν γοῖῦ 8.71} οὐ ἑοηιιθ. ΤῊΪΒ ΒΡ οὗ Ἰδῃᾷ νγαὰβ ου ἐπ νγοβϑύ- 

Θἢ ῬδηΚ οὗ {Π6 Αχῖπβ, ἃ5 6118 νγϑβ οἡ {πδὺ βἰᾶθ. Ῥϑυθαρβ, Βουσθυθι, 

10 ΙΔ οἢ Ὀοΐἢ 51465 οὗ {Π9 τἷνοῦ. ἀτοίθ (Ηἰβύ. ἄσθθορ, ΤΥ. Ρ. 11) αΪ5- 
οὐ 8 ὉΠ18 σϑορυρ θα! ροβιζϊοη οὗ {ῃ6 Ῥεομῃίδηβ, ᾿πϑβϑυθποῇ 85, ᾿ξ 10 

Ὑ76 ΓΘ ὑΓΠ16, 50 ᾿ΠΟΟΠΒΙ ἀΘΥ8]6 18 ὕΠ6 Βρᾷοθ Ὀθύνγθθῃ {Π6 σῖνϑβ Αχίπβ δπᾶ 

ἩδΙακτηομ, ὑμαῦ ΒΔΓΑΪΥ ΔΠΥ τοοῖὰ σοῦ] ὍΘ Ἰορ ἴον {πὸ Ῥοὐεθδηϑβ, 

Ὑ780, Ὁ ΔΡΡΘδι8, οοουρὶθα βοῦλθ ρουϊίοη οὗ {Π6 οοαϑύ. Βαῦύ Π18 Παυάϊν 

ἔα Π]8Π65 σου Πα ἴο ΡΌΡη ὉΠ 6 ΔΟΟΌΓΘΟΥ Οὗ 500} 8. τ Ϊΐοι ἃ5 ΤΉ που αΪ- 
465. 1 Κποῦν οἵ πο ρἴδοθ ΘΓ 1ὐ 15 5814 ὑπαῦ {πΠ6 Βούθϊεοαπβ ἄννο]ῦ οἱ 

{πὸ οοαβύ, Ὀὰὺ οα {89 ΘΟΠΕΓΑΥῪ ἰύ ΔΡΡΘΔΓΒ ἔτουη Ἡ γοάοῦ. ὙΠ. 127, {παῦ 
που ἀνγοὶῦ Ὀούνγθθη ὑπὸ Τγαϊδβ ἃπα {π6 ἨΔ] Ια κυ η, τυ ΠΟ Εἴ 6 Γ5 τιπϊίο 
7αϑῦ Ὀθίογθ {Ποἷτ' Θοτητη απ] οϑύϊοη τυ Π6 5βθ8. ἀπᾶ 1 {Π6Υ αἰα οοοα- 
ΡΥ ὑπ οοαβύ, γγϑ ποὺ ποὺ ΠΟῪ ΠΑΓΓΟῪ ΙΔΥ Πᾶγθ ὈΘΘῊ {Π|᾿611 τη. Ὶ {16 

αἰδυσιοῦ. πέραν... « «Στρυμόνος. ὅ'80 {Π6 ΤΟΙΊΔΡ ΚΘ Οὴ {Π18 ΘΠδρίοσ. 
Μυγδονίαν, Πψραογυία. ΤΠΟΟΥΙο085. 560 Π|5 το ἢᾶνθ τηϑᾶθ {π6 

Βυγυοη {Π6 ϑαβίοση θΟυΠδτν οἵ {Π15 οΘοππηίγυ, θαὺ Ἡθγοδοΐμβ, ὑυποτα 

ΜΆΠ1Θὺ ΡΓΟΠΟΌΠΟΘ8 ἴο ΠΔΥ͂Θ ΡΟΒΒΟΒΒΘα ἃ ΥΘΓῪ δοουγαΐο Κπον]θᾶρθ οἵ {}18 

τϑρίοῃ, 68115. 0Π6 τηδυϊ πιο αἰδύυοῦ νσοϑῦ οὐ 16 ϑύυγτηομ ἀπᾶ {Π6 Ἰδηᾷᾶ 
ξαγί]ο ἴῃ ὑ86 ᾿πίθυϊου, )θϑαϊζίέία. ΤῊ Ὀουπᾶδγίθβ οὗ {π686 οι Γῖθ5 

ὙΘΙΘ ῬΘΙΡΘίΠΑΠΥ οπδηρίηρ, δηᾷ Ὁ 18 πὸ σγοπᾶθν ὑἐπαῦ ἐΠθγὸ 5Βμου] θ6 ἃ 

516 ὺ οοπῆϊοίοπ. ἈΡΡΑΓΘΠΕΥ ἴπ {Πη6 βίαίθιηθηΐβ οὔ ὕνσο 5πο ἱπαοραπᾶ- 

Θηῦ ὙΥΓΙ ΟῚ 5 (866 {Π6 ΤΘΙΠΔΙ 5 οὴ ΟΠδΡ. 956). ῬΘΙΠΔΡΒ 811 ὑπαῦ Τππογαϊ- 

(65 Τη68Π8 ἴδ, [πΠῦ Μγραοπία Ἰδὺ Ἰυθύνγθθη [Π9 Ασχα πα 1Π6 ϑίγγιμοη. 

᾿Ηδῶνας, ορηίαη5, δι ΤΗνδοΐδη ὑγ] 6 ὁπ ὑπ Ἰϑῦδ Ῥδηκ οὗ {πὸ δέυγ- 

ΤΟ, ὙΠΟ ΒΘΘΙῚ ΤΌΤ [8 Ῥαβϑαρθ ἰο Πᾶν Πδᾷ ἃ ργϑυϊοιβ ἔοούϊηρ οα 

ὉΠ τἱρηῦ ῬδηΚ, θπο9 (ΠΟῪ ὑγ6 19 ΘΧρο θα ὈΥ ἐπ Μορᾶοπίδῃηβ. ΟἿ, 
ῬΟΡΡΟΒ Ῥγοϊϑρ. 11. Ρ. 840. 

ὅ. ᾿Εορδίας. ΤῊ]8. ΠΔΙΠῚΘ Ὑγ88. σίνθῃ ἰοὺ ἐπ ὑγαοὺ οἵ σουηίιν ᾿γίηρ 

Ὀούνγθθη Τγποιβ Δηἃ Ἐοββου, ἴῃ {Π|6 ἸΡΡΘΙ ν8]Π16Ὺ οὗ {Π|0 Το ἴα, α8 Δρ- 

ῬΘδΓΒ ἴγουη ὑπ Ἐπργαύϊδη Ἐοιηδη τοϑᾶ ἔτοτα Ὀγυσϑομίθπτη ἐο Ἐοββα ἀπ 

ῬΩ]]8, Ὑγμ]ο. Ῥαββοα ὑπ ΟῸρ ἢ {16 ΘΟΙΠ Ὺ οὗ {Π6 Τυποθϑίς ϑηᾶ [ῃ9 
Ἐοναΐδηβ. ΟἿ, ΜΏ]]. Του. 1. ρ. 469. βραχὺ δέ τι, ὦ βηιαϊί ρογέζοτι. 

Φύσκαν, Τλψδοα. ΤΊἶβ Ρ]δο6 15. οοη]θούαγοᾶ Ὁ Κιθροτί, ἰο μανο 

Ῥθοῖ ΟΠ {Π|0. ΕΘΠΟ ἀοΥ 5 ἴπ {Π|6 πουύμθιη ρατὺ οὗ Μυροπίδ. ᾽Αλ- 
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μωπίας, «ΑἸπιορία, πον ο81168 Μόρ]οπα (οἵ, Τιϑακοῖβ Νουίη. ασθθοο, ΠΠ. 
Ῥ. 445), ἸΔγ ποιίῃ οἵ Βϑυσῆοδ δηᾶ Ἐϊάθββϑ, οπ {π6 Βουτοοβ οἵ ἐμ ΒΠοὶ- 
αἴδβ, ἃ ὑγ]θαύαΓῪ οὐ [86 Τιγαϊαβ. Τῦ γγὰβ οῃ6 οἵ {19 ϑϑι]οϑὺ δοααϊβι υϊοΠ5 
οὗ 1ῃ6 Τοιηθηᾶθ. 

θ0. τόν τε... .Βισαλτίαν. ΤΉΘΒΘ Ρ]8065 σοῖο 411 βἰυπδίρα ἱπ {ῃ9 
ΤΠΟΙῸ ΒΟΌΓΠ ΤΠ ρᾶγὺ οἵ {Π6 τϑρίοῃ θθύνγθθῃ {πὸ Αχίαϑ δηᾷ {Π6 ϑίγυτμοη, 

ΒΒ 8, θθὶπρ' [Π8 πιοβὺ θαβϑύνγδαιγ, ἃπᾷ Ογοβίοπία ᾿Ἰγίπρ πουίῃ οὔ Απίμο- 
Τη5 (οἵ, ΚΊΘΡΟΓ ΓΒ. τη8ρ). Μακεδόνων αὐτῶν πολλήν, ὦ ἴαγθ ραγέ 

φΓ ἐλ6 Μαοθαογαρϑ ἐπεηιδοῖυο8. 

ΘΗ ΑΡΠ Ν 06. 

Αὐ {Π6 ΔΡρτΌβο οὔ (Π9 Οἀτγγβίδῃη ἴοσοθβ, ἐπ Μβοθᾶοπίδηβ Ὀθίδκο ἐμοτηβοῖνοϑ ἰο ἐμὶν Τογίτοϑθ- 

68 8Πα ΒίΤΌΠΡΟΙ 8, οἵ νυ Ἡΐο}} ΠΥ δα αὐ {πὲ {ἶπιθ Ῥπΐ νογῪ ἴδυν (88 1, 2); {88 ἐουτ [ΟΥ̓ 

ΒοΙοησῖπο ἰο ῬὮΪΡ 15 ἔτβὲ ἱπνδᾶθα, δηἃ βθυθῦαὶ ΡΟ} 8. ἅτ ἰ8κπ ὈΥ Βίοστπ οὐ οἰ μουν βθ 

(ὃ 8): δὔδν ὑν Βῖ ἢ Μυροπία ἃπᾶ οἴμοὺ μ]δοθβ το τανασϑᾶ (8 4): [Π8ὸ Μδοθάοπίδπβ τηθκθ 

ΠΟ τοϑβίδποθ ὙΠ ΠοῚτ Ἰη πίτυν, θδ ΔΘ ὙΘΤΥ ΒΟΟΘΒΘΙ] ἴῃ {ΠΟ ἿΓ ΟΔΥΘΙΓΥ ΟΠΆΤΡΟΒ, ΔΙ ΠΟ ΡῊ 
μον ἤρῃὲ δὖ στραῦ οὐ 8 νυ. ΒΟ ἸΠΏΤΏΘΗΒΘ ΠΙΙΠΏΒΘΙΒ (δ ὅ, 6). 

2. πολλὰ 5ΓΟΏΡΉΟ]45 8πα ἔογΠθ4 ρΡ]οθθ. ΒΥ {Ππ|8 16 ΔρΡρϑδγβ (85 

τοῦθ τϑιηδικβ, Ηἰβύ. ἄσθθοο, ΠΥ. Ρ. 11) ἐπδὲ (ῃ6 Μδοθᾶοπίϑηβ νγθὶθ 

ΟΠΙΘΗ͂Υ ὙΠ Προ τοϑ ἀθηΐίβ. ΟΕ ΤΥ]. 194. ᾿Αρχέλαος. ΤῊΪΒ. ΡῥΥΐποθ, 
ὙΓΠΟ56 ΓΤ Ιβ Ὑγ88 50 θΘπθῆοίἃ] ἐο ΜΙδοθάοηΐβ, νγὰβ ἂπ Πρ ᾽πηαΐθ βοπ οὗ 
ῬοραίοοαΒ 11.) 8π οδίδἰπϑᾶ {π6 Κίπρᾷοπι ὈΥ {Π6 τηπγᾶθν οὗὨ ἢΐβ ππο]6, 

οοαδβίη, 8η4 ΠΔΙ -τούμοσυ. Ηθ τοὶσηρᾶ ἤοὰ ἃ. σ. 418 ἰο 899. 

ὁδοὺς εὐδπείας ἔτεμε, ἢ6 οιέ δἰγαὶσἠέ τοαάϑ (οἵ. 11. 98. 81; Ἡοτοδοί. ΤΥ. 
180). ΤῊΪΒ νϑγῸ 18. ἸΒΌΔΠ]Υ ΘΙΠΡΙογΘα ἰο ἄοποίθ {πΠ6 οοηβίσποίϊοπ οὗ 
τοαᾶβ {ῃΠΓΟῸρΡ] 8. ΤΟῸΡῚ Δ Πα ὙΥΟΟΑΥ͂ ΘΟὈΠίτΥυ. διεκόσμησε, 80. τὴν 
χώραν. Οἢ Π|. 16. 8 2, σΤΠΘΓΘ 1ὐ 18 ἔᾺΠῪ ττϊ θη, τε ἴῃ τά τε 60ῃ- 
πϑοίβ ἵπποις καὶ ὅπλοις ἴο τἄλλα, {Π6 οοπδίρποίίΐοη Ὀοΐπρ νᾶγὶθᾶ, ἦθ 
υ)ιωνγυϊδηφά ἐὰδ ὁοιηίν ὅπ. οὐ 67" ἐλύηρβ αγιᾶ ἐπι τολαΐ »ογἑαΐη8 ἐο τραν, 
«οὐέλ, λογ868, οἴο. ῬΟΡΡο πᾷ Ηβϑβοκ Ὀυδοκοῦ τε. ὀκτὼ ΥΘΙΟΓΒ ἴο οἱ 
πρὸ αὐτοῦ, {λ6 εοἰσὴξ δέ70γ76 ἀΐην. ΤῊ ὑγογβ οἱ πρὸ αὐτοῦ γενόμενοι 
8.6 Θροχϑρϑίϊοδὶ οἵ οἱ ἄλλοι βασιλῆς. 

8. ἐς... «ἀρχήν, 1. 6. 186 πογίμογη ρα οὔ Μαοϑάοηΐα οῃ ἐπ Αχίῃβ, 
ὙΠ 0} ἴῃ {16 αἰν]βίοη (866 Ν, οἡ 1. δ7. ὃ 8) [611] ἐο ῬΏΠΙΡ. Εἰδομέ- 

νην, []ἀοηπιογιθ, Ὑγ8ἃ8 βἰὑπαύθα οἡ ὑπ τὶρηῦ Ῥδηκ οὗ {πΠ6 Απχίτβ, απᾶ ἔαγ- 
πον ἄονγπ Ὑ6Γ16 αουίγηϊα, Αἰα]αηία, ἀμ Επτοραβ. Τῦ 11 θ6. 566Π 
(δδῦ Β΄ 0810685 νγὰ8 ἀθβϑοθπάϊηρ {Π6 γ8]ΠΠ6 0 οἵ {π9 Αχῖίυδ. 

4. ἐς τὴν ἄλλην Μακεδονίαν, 1. 6. ἱπίο {ῃ69 ρατὺ Ῥοϊοπρίηρ ἰο Ῥοῖ- 

αἴοοδβ, ἐν ἀριστερᾷ Πέλλης, ἱ. 6. οαϑύγγατα οὗἉ ἰΐ, Βίποθ {Π6 ΤηΒΙῸΒ 
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Ὑγ88 ΒΟ. Πα Γ. -ττττς ἐς τὴν Βοττιαίαν. ὅθο Ν, οἡ 11. 99. 88. Νοὸ 
ΓΘίδγθποθ 18 μοι μδᾶ ἴο Π6}1 ΤΊΟΓΘ τϑοθηὖ Ρ]8606 οὗ βου ]θιηθηΐ. 

ὅ. ἀπὸ τῶν ἄνω ξυμμάχων (1. 6. ἄλλα ἔϑη. ... «ὑπήκοα. Οἷ Π|. 99. 
δ. 9). Μύ]ον (θογίδῃβ, 1. Ρ. 48. Ν'. γ) ᾿ποῖπᾶθβ. διηοηρ' [Π680 ΕἰρΒ]δπᾶ 
4}1165, {π6ὸ Τιγποθϑίρο δπα ἘΠ τηϊοίθ. ὅπη δοκοῖ, τ θγθ06)" {7|676 
βοθηιοα ἰο 6 α 7ωυογαῦῖο ορρογδιγυϊέψ. ΤῊΘ ΘΧΡρυ ββίοι 15 θα γα]οπῦ ἴο 
{86 εἰὐδὲ οἱἀογοὗιγ" οἵ [Π0 1, {1Π8. ὀλίγοι πρὸς πολλούς, 7διῦ αφαϊηϑὲ 
πάη, ἴβ ὅτι ΔΡΡΟΒι Οη8] οἰδαβο Ὑυἢ οἱ δὲ Μακεδόνες. 

0. ὑπὸ... «-καϑίστασαν --Ξ- διυΐ δοίης 8ἠυέ ὄγν ὃν ϑιιρογῖογ" τοι 78, ἐδ θῳ 
ἐαροϑοά ἐποηιδοῖυοβ ἰο ἀαηρ6)' ὃψ δηοοιπέογίη ὦ ηυμζελἑιαθ 80 πιά 

ἐϊηι68 πλοῦ τυμηλθγοι8 ἐΐατν ἐϊιδηιδοῖυ68. 

ΟΗΠΑΡΤ ΕΒ ΟἹ. 

ΤῊΘ ΑἰΠοπ8π5 θοΐὶπσ ἰϑγαγ ἱπ Γατηἰβηΐηρ [οἷ τ Ρτοτη βοᾷ αἰᾷ, 51.810 68 ΟΡΘἢ8 8. ΘΟΥΤΘΒΡΟΠ ἄσθπ 0 

τ ἢ Ῥογάϊοοδϑ (8 1); [6 οοπηίτίοβ βουίῃ οἵ Μϑδοράοπίβ 88 ᾺΓ 88 ΤΉ ΘΥΤΩΟΡΥ 85, ΔΘ ΠΠΑ͂ΘΥ 

ΒΡΡτθβοπβίοπ παῦ ἨΘ ὙὙ11 ἱπυϑᾶθ {61}, 5π ἃ ῬΓΘΡΆΓΘ ἴο τη8 κα τοβίβέαποθ (δ 2); {86 ΤΉγα- 

οἶδη5 Βογοπᾶ {π6 βίσγσποπ ἀπά μ6 Θσθο ΚΒ ὙΠῸ 816 ΘΠ 6 Π1168 οὗἩ {πὸ Αἰπιθηΐδπβ, πᾶν ἴῃ9 

ΒΔΤΩΘ ϑΡΡτομοπβίοι (88 8, 4); θαὺ αϊδαρροϊπίθᾷ ἰπ {πὸ οδ͵θοῦ οὔ ᾿ἷ8 ὀχρβαϊοη, δπηἃ Ὀθὶπϑ' 

ἐπ υγαπί οὗ ῥγουβίοηβ, β᾽[81668 18. Ἰηἀποοα ὈΥ βθαίη68 το ἀθρασί Ποτηθ, δου νυ Βοἢ Ῥογάϊο- 

088 [018]5 ΗΪ8 Ῥσοτζηἶβο τηϑᾶθ ἴο β1 816 65 (δὲ ὕ, θ). 

1. λόγους ἐποιεῖτο, οπέον δα ἐπιίο πορούϊαὐέοη, --- ϑοσαη, ἐο ἐγοαέ εοἱέἦι. 
οὖ... -ναυσὶν δοοοταϊηρ ἕο {πο ὶΓ Θηραροιπηθηῦ (οἴ. 11, 9. ὃ 8 6πᾶ). 

ἀπιστοῦντες (οα058). ὅθ0. Ν. οπ 1. 87. ὃ 2). μὴ ἥξειν. 866 

Ν. οπ Ι. 15. 81; 29. ὃ 8. τε ἴῃ ἔς τε ἸΟΟΚΒ Του υσαγ ἴο καὶ ὈΘΙΌΓΘ 

τειχήρεις ποιήσας (μαυΐηᾳ δἤκιέ ἑλθηι «0 ἔπ, ἐδι6 8ίγοη ἢ οἸ 8). 
ῷ. Μάγνητες, Μασηοβίατιϑ. ὙΤΠΘΙΓ ΘΟΌΠΕΓΥ Ὑ788 ἃ ΠΑΓΓΟῪ δ τὶρ οὗ 

Ἰαπᾶ ᾿γίηρ Ὀθύνγθοη Μοπηΐ Οββα δπᾷ {πη0 βθ8.. ΤΉΘΥ ἰουταθᾶ δὖ οῃ6 
{ἰτηθ ἃ ρατὺ οὗ ὑπ Ατηρῃϊοίγοηϊο θοὰγ (οἵ. Ογδιμου ΒΒ πο. ασθθορ, 1. 
Ῥ. 420). ΤΉΘΥ ΔΡΡΘᾶΓ δὖ {Π18 {1π|0 ἴο βᾶνθ Ῥθθη βαυθήθοῦ ἴο {π6 ΤῊΘ8- 
8818 08. ἐφοβηϑησαν---χωρήσῃ. ἘῸΓ {ῃ6 Βα] ποίϊγο αὔίου δὴ ἨΪ8- 

ξουῖοδὶ ἔθη56, 8600 Ν. οἡ 1. 26. ὃ 2. ὁ στρατὸς οἵ ΘἸ[81068. 
8, Παναῖοι καὶ ᾿Οδόμαντοι κ. τ. λ. Τλ{19 15 Κποῃ δροὺῦ {π 659 

ῬΘΟΡΙΘ, οχοθρῦ ὑπαῦ {πον Ἰ᾿ϊνοᾷ θαβϑὺ οὗ ὑπὸ ϑίσυτμοη, ἵπ [Π9 ποῦ 
πουίμοσπ ῬϑΡίβ οὗ [Π6 ομδιηραῖρῃ οοππέγυ, πη ἃ ἐῃδὺ {ΠΘΥῪ ὑγοτθ ἱπᾶθ- 

Ῥοπᾶοπύ. 
4. ἐπὶ τοὺς---Ἑλληνας. ΤῊΘ ΤΠΟΓΘ 508] οοπδύγπούϊοῃ αἰ παρέσχε 

λόγον γου]ὰ Πᾶν Ῥθθὴ τοῖς Ἕλλησιν. -----ὸ ὑπ᾽ αὐτῶν, ἰ. 6. ὈΥ {πὸ 
ΑΥΠϑηΐδη8. ἀγόμενοι τοῖογβ 0 π0 ΤὨΓδΔοΐδπ8, 88 οἱ Θρᾷκες 15 
ΠΑΙΠΓΑΙΠΥ δβυρροβίθα ὈΥ̓͂ παρέσχε τοίουτίηρ ἴο ὑποὶγ Κίπρ ἴδ] 098. 
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κατὰ τὸ ξυμμαχικὸν 15 ἴο Ὀ6 οοπδίττιοίοα τ] χωρήσωσιν, δη καὶ 
βἰστιῖῆθϑ ευεη,, αἶϑο. 

ὅ. ἅμα ἐπέχων, τολέϊο δίαγίηᾳ ἐλόγ6, ΟΥ ῬΘΥΉ8Ρ5 τολῦϊθ ἠαυῖπᾳ ;}ο58868- 
δίοτ 97 τέ. αὐτῷ 5 [86 ἀαίϊνο οὗ ἐπ δρϑηί. ----- στρατιὰ---αὐτῷ, ᾿ΐ8 
αγηῖῃ. 8. ὃ 201. ὅ. μεθ᾿ αὑτόν, ποιξ ἐο ᾿ϊηιδοῖ ἀπελϑεῖν. 869 

Ν. οπ 1. 119. ὃ 1. ---- ἐπ᾿ αὐτῇ, υἱέϊ, ἢδγ,, Ἰ. 6. 85. ἃ ἀΟὟΤΥ τ ΠΘΓ. 
θ. ὁ μέν, 1. 6. Β΄[41668. τριάκοντα... «ἡμέρας, ἐλν ἐμ ἀαν8 ἔπ αἰΐ. 

{ ὝἼΉ6η πάντες εἰδηαβ Ὀούνγθομ {Π6 δγίϊο]8 δπᾶ {πὸ βιιρβίδῃξινθ, οὐ δέξο 

Ῥοΐμ, {πΠ6 ποίϊοπ οἵ {μ8 τολοῖθ ἴβΒ θχσργθβββᾶ." 4615 Κύμη. ὃ 464. 1. β. 

τούτων, ἰ. 6. οὗ {π6 ἐπι τγ ἀΔγ5. τὴν ἑαυτοῦ ἀδελφήν, ᾿ῖ8 5ἰβέεγ, 
ΤῊΘ ῬΡΓΟΠΟΌΠ ΠΘΓΘ 10568 105 ΘΧοΙαβῖγο ρονγογ. Οἱ, Κὶ. ὃ 802. Β. 4. Ὁ. 

ΘΗΑΡ ΒΕ. ΟἿΑ; 

ΤῊΘ Αἰμοπΐδηβ ὑπιᾶου ῬΒΟΥΤηΪΟ ΤΠ8Κ6 8η δχρθαϊίου ἱπίο [π ἰηΐοσῖοτ οὐ ἃσασηδηΐα (8 1), θπὲ 

816 Βἰπᾶογοα ΒΥ Π6 5θβΆϑοι ἔγοτη Ῥγοσθθαϊηδ δϑδῖπξί (Ε πἰδᾶς (8 2); [πὸ Πἰβίοτίϑπ ἀθβουῖ 65 

ἐδ εἰξαδέϊοι οὗ ἐμδὲ μβῖδοθ δπᾶ ἔπ6 ἤοστηδίϊοπ οὗ ἴῃ Ἐπ μἷπ 8465 ἔγοτα ἔμ ἀθροβὶξ τηϑδᾶθ ὈΥ͂ 

Ἐπ Ασμοῖουβ (88 8, 4), ἀπ τεϊδίθβ [Π6 βίουυ οὐ ΑἸοτηθοη, σγ Π0 Ετβῦ ἱπῃδὈϊζοα {Ππ656 ᾿5απα8 

(ξβ ὅ, 6). 

1. οἱ δὲ... .᾿Αϑηναῖοι. ΟἿ, ΤΙ. 92. ὃ 1. ἐπειδὴ... διελύθη, 1. 6. 

Δέον [ῃ6 δσρϑαϊτίοπ ραϊπβὺ ϑδ]διηῖὶβ. ΟΝ 1. 98. ----- ᾿Αστακοῦ.. ΟἿ. 
11. 80. 81. ἐς τὴν μεσόγειαν 1 μδᾶΥ6 οοπδίγποίθα ὙΠ ἐστράτευσαν 

ὈΥ δἀορίϊηρ Αὐπο] 5 ρυπούπαίομ, {ππ8 τηϑκίησ παραπλεύσαντες... - 
ἀποβάντες ἃ 5βοτύ οἵ Ῥαγοηςμοβῖὶβ. ΤῊΪβ 18 {Π6 ροϊητπρ 8150 οἵ Κσᾶρογ, 
ΘΟΕΙΙοσ, δπα ΒΙοοτηῖ. Θιπαοτῦ ρΡαΐβ ἃ ρϑυϊοα δον ᾿Αστακοῦ, ἴπ ΠΟΙ 
836 ἀποβάντες τπυξῦ Ὀ6 Δ Κθη ἴῃ {Π6 Ῥγορῃηδηῦ Β6η56 οὗ αἰβοηιδαν Εἰη 

απά ρ»γοεσοεατη. ἔκ τε. ἴῃ 50Π160 βαϊ(οη5 σγὸ Βπᾶ καὶ ἔκ τε, ΠΪΟΗ 

στοῦ] 6 πα τη 551016 1 ΘΙ ΠΔοΥ 5. Ῥαποίιδίοη 185 τοδὶ θᾶ. Κό- 

ροντα. ῬΟΡρο (Ρτοϊοσ. 11. Ρ. 160) οἰΐοβ. Ῥοψιθυ]θ, στο 14 θη 165 ΠΕ 

[18 ῬΙδοθ 5ΟΙὴ6 σταΐΠη5, ΒΒΟ ἴο Πΐτη ἴῃ [86 ὙὯΥ ἴγοιη Ὑπβισὶ ἰο 
Οδίυμδ. βεβαίους ἴο {π6 ΑὐΠοπΐδη ἰπίογθϑί. 

2. ἐς γὰρ Οἰνιάδας (566 Ν. οἡ 1. 111. ὃ 8) 15 ἴο Ὀ6 οοῃϑίγποίοα 46 
στρατεΐειν. ἀεί ποτε ---Ξ αἴιραγ8 ἔπι αἷΐδ ἐΐπιε8. ΤῊΪ5. 15. τοῦθ θιη- 
ῬΒαίϊο [μδη ἀεὶ 8]0Π68. οὐκ ἐδόκει δυνατόν. ΤῊΘ ΓΘΆΒΟΠ 15 σίγϑη ἴῃ 

ἴμ6 ποχύ βοῃίβποβ. χειμῶνος ὄντος, τολῖϊ6 ἐξ τρα8 τοϊπιίεν. ὅ66 Ν. οῃ 
1. δ1. ὃ 4. 

8. ὁ--Αχελῷος ποταμός. 8.0 Ὑ70 5ᾶγ, ἐλ6 Ππαϑοη, γσον, ἐλ6 Μοντῖ- 

γιαοῖ 71067', 8.8. Ὑ761] ἃ5 ἐδ τῖθον' Ηπιάβοπ, οἴο. Οἵ, Κ. 8 344. Β. 6. 

Πίνδου ὄρους. ῬΙπάυβ 15 {πΠ6 Ττᾶησθ ΒΊΟΝ βοραγδαίθβ ΤΉ ΘΒΘΘΙΥ ἔγοτα 

Ἔργα. ἄνωϑεν --Ξ- ἄνω, “ λίσῃ ερ ἐλ τῆνον. ΑὙὐποϊά. δ᾽ ἐξιεὶς 
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θ ΘΟΙΏΤΠΟΠΪΥ οαἰϊξοὰ διεξιείς. τὴν... ««περιλιμνάζων. ΟὉ]. 1689 

(ἥοτια. Θσθθοθ, Π]. Ρ. 610) βᾶγβ, [μδῦ οπ [Π 8 πουἐποιπ βἰἀθ οἵ [ἘΠ 600] 

ἔμογθ ἴβ ἃ σγθαῦ θσρβῆβθ οὗ 18 Κθ Οὐ᾽ τηϑ 5, ὙΒΊΟῊ 88 ΠῸ ΘΟΠΠΘΟΙΪΟΠ 

ὙἸῈ ἐμ6 Δομοίουιβ, Ὀπὺ 18 ἔουτηθᾶ ὈΥ Βα θυ θδπ ΒΡτΪηρ5, 8Π4 ὈΥ 

ΒΌΡΟΓβοἷδ] ἰουτθηΐβ ἔγομα [86 Η1118, πὰ ἢδ8 8ῃ ουμ]θὺ αἰδβυϊποῦ Τόσα {88 

Αομβοίουβ. ΤΒΘΘ μ85 ποῦ θη ὑπδύ ΠΠΠπσ ἀρ οὗ {π6 τηουΐῃ, συ ΒΊΟἢ 

ΤΌΠΟΥ ἀἸ 465 δη ϊοἰραῦθα, Π6 ἱπογθᾶβο οἵ 8011 Ὀθίπρ' βουγθι" ὑμ8π δὖ {80 

τη  Π8 ΟὗὨἨ ΤἸΩΔ ΠΥ ΟΥΠΘΙ ΓΙΥΘΓΒ οἵ ατθθοθ. 

5: 5 197. 
4. αἵ τε... «γίγνονται, απ, ἐΐι686 ἐδϊαηιαβ8 αν ἐϊίολῖψ 8οὲ απ σοπηθοὶ 

ἐδ ἀοροβιξϊοηϑ. (οἵ [86 τἷνου), 80 ἐμαί ἐδοψ αγὸ ποΐ αἰϑρογϑοᾶ, ἰπῖο {Π0 

8θ8. προσχώσεως θρΘΠ48 οὁη σύνδεσμοι, δηαϊη8 ἐοσοίθεγ 47 ἐλ Ἃ16- 

»οβῖί58. τῷ μὴ σκεδάννυσϑαι. 1 ῬγΘίοΓ ὙΠ] ῬΟΡΡΟ {πθ τϑδαϊπρ' τοῦ μὴ 

σκεδάννυσϑαι, ἃπᾷ Πᾶγο ἰγϑηβ]αἰθα 10 Δοοογ αἰ ηρ]γ. ὙΠ {Π|8 ἴοο ΑὙπο]α 
Βα βίδμ 8} 0 ἀρτθοβ. ΒΙοοτηΐ. Βουγθυογ, οοπϑύστιοίβ ΘΠ ΘΧρΙδῖη8 : καὶ 

γίγνονται ξύνδεσμοι ἀλλήλαις (διὰ) τῆς προσχώσεως τῷ μὴ σκεδάννυσϑαι, 

50. τὴν πρόσχωσιν, ἐἦι6 γιεϑδῖθη. ἨΦΘ 4150 ἴβικθβ τῷ μὴ ἴον διὰ τῷ μή. 
παραλλάξ, ὅγν φιιυπιοιιγιοίαΐ, γοῖρδ, [Π18.. “.".". 8Π4 ποῦ κατὰ στοῖχον, 
γοῖσϑ, ἴμπ|8 τ: 1 Μ1] τϑϑ ΠΥ θ0 5θθπ {πα ἴπ {π6 δἰύθυπαῦθ Ἵγᾶθγ, 

[86 ΟΠ ΠΠ615 ἴο {Π6 568 νγου]ᾶ ΒΕ ΠῸΓ ΟὈΒυΓαΟΌΟ ἢ. ἔΆ. τποτ6 ὕΠπ8ῃ ἴῃ [ῃ9 

ΟΥΠΘΙ ΟΥ̓ οΓ. 
δ. ᾿Αλκμαίωνι---τὸν ᾿Απόλλω. «. «οἰκεῖν. ΤῊΘ ΟΥ̓ΘΙ 18, τὸν ᾿Απόλλω 

χρῆσαι ᾿Αλκμαίωνι ταύτην τὴν γῆν οἰκεῖν, ἐλ αὐ 4 ροϊϊο ργουϊαοᾶ, ἐϊιὲ8 ἰαπά 

ο ΑἸοφηναοι ἰο ἐπΠαντέ. ὅτε δὴ ἀλᾶσθαι. ὙἼΤὯΘ δοουβαύγθ τυ] 0η9 

Ἰηῆπῖεῖνο 15 πιβϑᾶ δέου ραυίϊοϊοβ νυ ΒΙοἢ Ὀθρίη ἃ ῥγοίδβδίβι Οἱ. Μύ. ὃ ὅ88 ; 

9618 Καμη. ὃ 889. μετὰ... «-μητρός. Ἠθ αἸᾷ {818 ἴῃ ΟὈΘαϊθηο6 [0 

[86 σοτητηδηᾷ οὗἉ Π15 δέ μογ, πὸ μδα θη ἄγανγῃ ἰπΐο [η6 ΤΉΘΌΔη Ὑγ8 Ὁ 

ὍΥ ΕΤΊΡΏΥ]6, 586 Βανίηρ Ὀ6Θῃ ὈΓΙ ΘΑ ἴο {118 ὈΥ ῬΟΙΥπίοθβ, ΠΟῸΡΉ 886 
ΚΗΘ ἔγοῖὴ ΠΟΥ Βυβθδηα (Ὀοὶπρ Ῥοββοββεοᾶ οἵ {πῆ οἱ οὐ αἰνὶ δ] 01), 

ἐπαῦ δ νου] ἔμ 6γ 1ο86 ὨΪ8 116. ΟἿ Βιαλη5 Ὀιοῦ. Μυ 80]. 1. Ρ. 104, 
5.66 4͵580 Οἄγϑββ. 15. 247. ------ πρὶν ἂν... κατοικίσηται, 6 7076 ἢ βἠοιϊα 

ηᾶ βιιοῦ α Ῥίαοθ ἰο Τΐυθ ἔπ. ἂν ὈΘΙοπρΒ ἴο {86 Ῥυθϊοῖρ]8. ὅθ Ν. οἡ 

1. 18. ὃ 4. ΤἼο βίυπᾶρηῦ “ν}}} τοϑα!]ν ρογοθῖνο {Π6 1Ἰογ8] στϑπαθυΐηρ οὗ 

{Π6 Ῥγίϊοῖρ!ο δἀηα {16 νου. αὐτῷ μεμιασμένης, ““τ0α8 ἀεγοα «οἱέδ, 

γεϑροού ἰο ἴηι." Ἐ]οοτηξ, 
6. ἐδόκει... «σώματι, ἐλ6γ6 8οθηιοα, ἐο ᾿ΐηι ἐο ὅ6 α ρίασθ 7 γοβί θη 66 

(δίαιτα. 866 Ν. οἡ 1. 185, ὃ 8) λοαρο, πρ 8ιμβ)οϊογιέ ἐο γιμγγυΐδῆ, λεΐηι 8ιι8- 

ἱοπαποο; οΥ ἴπ ἔογοο οἵ ἂν τῆλ. ὍΘ 560 Ῥϑύ Δ 08 Ὀούζου ἴῃ {Π|0 ἐγϑῃβ]ἃ- 

(ἴοπ, ἐέ 8οθηιοα, ἐο ᾿ΐηι ἐλπαΐ ἐΠι6γ6 ηυὶρῆέ 6 ἀδαρεᾶ τρ α ρίαοο 8ιιη]οϊοηΐ, 

οἷο. ἀφ᾽ οὗπερ, ζγοην ἐδ ἐΐηιθ τολθη. παιδὸς ἑαυτοῦ. ὅ00 Ν,, 

οα ΠΙ. 101. ὃ ὅ. 

΄- Ε - » ’ 

τῶν ἐκβολῶν---ἀπέχουσαι. 
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ΟΥ̓ ΑΡΤΈΝ ὍΤΤΙ: 

ῬΒΟΥΤΗΪΟ πα ΗΪ8 ἴΌΓΟΘΒ τϑέπστι ἐο Νδιυρϑοίῃβ, ἀπ ἔμθπο ἴπ ἐπ 6 Βρυΐπρ, ἴο Αἴποηβ, Ὀτηρῖησ 

στ ἔπ τὰ {Ποῦ ῬΓίβο πο 8 8 Πα {Π|6 5ῃΪ05 {86 ἔγομη ἐμ δβπθιηῦ (88 1, 2). 

1. ἦρι. ὙΠΘΥ πίπίογοα ἴῃ Ναπρϑοίῃϑ. τούς τε ἐλευϑέρους. 
ΤῊΘ οἴμοι ῬΥΪΒΟΠΟΙΒ ΠΟΥ Πϑα οἰὑῃθν' 8014, οὐ ραὐ ἰο ἀθδίῃ, οὐ Ὀτουρῃύ 
ἴο ΑΥΠΘΠΒ ἴο γϑίβίη ἴῃ βογυϊπᾶθ. ἀνὴρ ἀντ᾽ ἀνδρός, ηιαπ 701 πιατ. 
ΤῊΘ ἢγβὺ ᾿πβίδποθ Ῥϑῦῃδρθ οὐ τϑοοστ οὐ {ῃ6 ουβίοιη οὗ 8. τηυίπδὶ 
ΘΧΟΠΔΏΡΘ οὗἨ ῬΥΒΟΠΘΓ5. Ὀθύνγθθῃ 6] σουθηῦ ΡῬΟΎΤΘΙΒ. τρίτον ἔτος. 
ΤῊΘ ΔγΌϊο616 1ἰβ οπἰ θα τυ [ἢ ογ]Π8]8. 

256 Ἐ 
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ΒΟΟΚ ΠῚ. 

ΟΗΑΡΤΕῈΒ 1. 

ΤηῸ ῬοΙορΟΠ μοβίϑη8 οα ἴμ6 τϑίμσῃ ΟὗὨ ΒΙΤΏΤΩΘΥ ἀραΐπ ΤῊ ΚΘ 80 Θχρϑαϊοι ἱπίο Αὐοβ, δπᾶ 
ἀονββίδίθ {πΠ6 οουηΐτυ, Ὀὰὺΐ 8τθ στοϑίγαϊ πᾶ ὈΥ [Π9 Αὐμθηΐδῃ ΠΟΤΒΘ ἔτομη οχίθπαϊπρ μοὶ τ 

ΤΑΥΘ66Β ἴπ ἴΠ0 υἱοὶ ηἰγ οὗ ([Π6 οἱζγ (881, 2). 

1. ἅμα τῷ σίτῳ ἀκμάζοντι. ὅ60 Ν. οπ 11]. 18,51. ὙΠὶ8 Ἰηνϑβίοῃ 

ΦοΟΚ Ρ]δοθ α. ο.Ἱ 428. ΟἸσιρ. 87. 4. ἐς, αραΐϊρηϑί. Κ΄. 8.290. 1. ἃ. 
ὅπη παρείκοι, 10}.67)6067 Ο}}ογ ὑμιγυέψ οὔεγοᾶ. 860 Ν. οπ ὅπη δοκοῖ, 11. 
100. ὃ ὅ. εἶργον τὸ μὴ---κακουργεῖν, ργϑυθη θα, ἐδθηι ζγοηυ γαυασίηᾳ. 

ἘῸΓ τὸ---κακουργεῖν, ὙΏΘΙΘ τὑγ Βῃου ἃ ἤδγο δχρθοϊθα τοῦ τὶν {19 

Ἰηδηϊἶνο, 560 Ν', οπ Π. ὅ8. ὃ 8. Ιῃ τοβρϑοῦ ἴο μὴ Δἔ6: εἶργον, 560 Ν. 
οὐ 1. 10. 8 1. τῶν ὅπλων, ἐδ θηοαγιρηιοηί. ὅὃο Ῥορρο, Ηδϑϑοκ, 

Κτῦρογ, δπᾷ Ατσπο]α ἰτϑηϑ]αΐθ. Οἵ 1. 111, 8 1. 
ὦ. οὗ ἀορθπᾶβ οἢ τὰ σιτία, ἰπ {86 5ΔΙΠ8 ΤΏΔΠΠΘΙ 88 ἡμερῶν ἴῃ 1. 

48, 31. 

ΟΗΑΡΤΈῈΝΠΤ ΤΙ. 

ΑἸΙ ΤιοβΌοβ οχοορὺ Μοίμντημδ σου οὐ β ἔγοσα ἔμ Αἰπμοηΐϑηβ, 8 Τΐηρ νυ πο (Πον δᾶ ῬΘΘη 
ἀοΒΙ ΓΟ οὗἨ ἀοίπσ Ὀοίογθ ἐπ 6 νγᾶῦ, θὰ ὑγοτ ἀθίυσί πρ' ἈΠΕ] {ποῦ τ ΘΒ }8 οἵ ἀθίθποθ βου] 

δ οοτηρϊοίοαᾶ (ξξ 1, 9); [Π6 ἐπιθ]]Π ρθποο οὗ ἐποὶγ ἀθβϑῖστι προ Θοτη πη ηϊοαίθα, ΠΟΎΤΘΥ͂ΘΙ, ἴο 

π0 Αἰ οπΐϑηβ, [ΠΘΥ 8.6 Θοτ ρ θα ἴο δβίθη {ποῖτ τουοὶῦ (8 8). 

1, Μηϑύμνης, Μοίλψηνηα, νγὰ8 βι σπίθα ὁπ ἔπ πουύμονῃ ρατῦ οἵ [Π6 
ἸΒδηα, δηα ἴῃ ἱπηρουΐδπμοθ τγὰ8 ποχὺ ἴο ΜυΠ6η6. Βρθύνγθθῃ ἔῃθβ8θ 

ῬΙδοοβ ἔπ ΓῸ Ὑ788 ΔΙ ΎΥΑΥΒ ἃ ΤΙ ΑΙΓΥ, 8η4 {(Π15 ϑοοοῦηΐβ 'ἴπ ρϑγῦ 0 {Π 9 
αἰβουοηῦ 5᾽465 ὙγΒ]ο ἢ {πο Ὺ ἴοοῖκ 'π {Π6 ΡΟ] 108 οὗ ατσθθοθ. βουλη- 

ϑέντες ὈΘΙΟΠΡΒ ἰὼ Λέσβος ὈΥ͂ οοπδύγτιιοίίο κατὰ σύνεσιν. ὅ66 Ν, οη 1. 
185. 81. Τη βουληϑέντες μὲν---ἀναγκασϑέντες δὲ ἰὖ 15 βίαίοᾷ, (1) (δμαῦ 

ἴῃ Το ἶδηβ Πδα οοπίοιηρ]αἰθα ἃ τϑνοὶῦ Ὀθαὺ ὑγοσο ΟὈ]ροᾶ ἴο ἄἀδίον ἴῦ; 
(2) εἷδὺ [μῸ. ὑσϑγθ δοιηρο!]οᾶ ὈΥ͂ οἰγουτηβίύαποθβ ἕο τηδῖκθ ἰδ ΒΟΟΠΘΡ ἐῃδῃ 
ΠΥ δᾶ ἱπίθπαρα. Τὴ γὰρ ἰπ ἃ 2, ᾿πἰγοάποθθ ὑῃ 6 γθϑβϑοῃ οὗ {19 
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ἄοἾδγ, δηα [6 γὰρ ἴῃ ὃ 8, [Π8 Βα δάθηποββ οὗ [π6 σϑυοὶῦ τυ ΒΟ πονγ ἰοοὶς 
Ῥίδοθ. ΒΥ δἰϊθπαϊπρ ἰο (ῃΐ5 ἐῃθ οοπβύγποιίϊοη ὙΥ}}} 6. οἰθαγ, οὐ 
προσεδέξαντο οτι Δοοοτπηῦ οὗ {ῃ6 ΦΠΙΓΟΥ Ὑρδγβ᾽ ἐγαοθ θθύνγθθμ {πθιὴ δπᾶ 
[86 Αὐμοηῃΐδηβ, υυ 10. τγᾶβ ἔπ 6ῃ ἴῃ [ΌΓΟΘ. 

2. ὅσα... ἀφικέσϑαι --- ἀφικέσϑαι, ὅσα ἐκ τοῦ (1. 6. [Π6. οοπηέγίο5. οὗ 
186 Ἑπχὶπθ) ἔδει ἀφικέσθαι. ΤῊΘ τηθπίδ] τορϑυϊίοπ οὗ ἃ σϑ ἔΓΟΤΩ 
{86 οοηξοχύ ἰδ ἴῃ 500. 8 οοπβίχπούϊομ ααϊΐθ ἐγοααβηῦ. μεταπεμπό- 
μενοι ἦσαν --- μετεπέμποντο. 

8. Τενέδιοι. . . .« Μηϑυμναῖοι. ΟἿ, Ατὶδῦ. ῬοΙ. Ὑ. 4; ΤΙοᾶ. ΧΙ. 814, 
οἰνθα Ὀγ αββθ. ΤῊΘ 18]απᾶ οὗ Τϑηβᾶοβ 18Υ Ν. οἵ 1,ββΌοβ, δη8 8 5μογὲ 
ἀἰδίδποθ ἴο {86 5. Ὑ. οὗ [μ6 ἀποϊθηῦ οἱὐγ οἵ ΤΊΟΥ. Μυτιληναίων 
ἀθρβπᾶβ οῃ ἄνδρες, Δπα κατὰ στάσιν (}»γ0ρί6) 7αοέϊοτιθη:1) 15 ὕο θ6 ἰὴ 
ἢ μηνυταὶ γίγνονται. πρόξενοι. 66 Ν, οη "1. 29. 81. ὅτι 
«τς «βίᾳ, ἐλαΐ λον τρ676 σοπιροι γι ἐΐ6 1, ὁϑέωαη8 (Ἰἰθογα]]γ, 1 οοῦοβ. 8.66 
Ν. οῃ βουληϑέντες, ὃ 1) ἐο γ68ογύ ἐο Γψύϊϊοη.6 α8 ἐΐ6 ηιοέγοροῖίβ (566 Ν. 
οἱ Π.. 1δ. ὃ 2). ἐς δἶνϑϑ ἴο {Π6 σοῦ ἃ ργθρῃηϑηῦ εἰρηϊβοϑίίοη. 8686 Ν. 
ΟΠ 1. 18, 8 2. ξυγγενῶν ὈΘΙΟΠΡ5. ΟΠ]Υ ἴο Ἡριοτῶν: ἐπείγονται 
ἰβ ᾿8θα ὑγδηβι οἴ γ ]γ, {Π6 ομἠθοῦ Ῥοΐπρ τὴν παρασκευὴν ἅπασαν (θυθ} 
δύπα 47). ΟΥΤΥ. δ. ὃ ὃ; Ι. 100. 8.1; ὙΠ]. 9. 81. στερήσεσϑαι 
ΞΞ στερηϑήσεσϑαι. Νοίϊοο {Π0 ὑγδηβι το η. ἔτΌμ ὅτι τ ἢ {Π6 ἱπαϊοαἰῖνθ 
ἴο {Π6 ᾿πῆπ|{ϊνϑ, αὐτοὺς τοῦογ5 ἴο {πΠ6 Αἰ πΐδη8. 

ΘΑ ΡΤ ΤΕΥ. 

ΗΘ ΑὐΠοπἶβη8 816 ΠΠΥ Πρ, αὐ ἢτβὲ ἴο εἶν οσϑᾶϊ ἕο ἔη6 τορογίθα ἀούδβοξίοη οἵ 1,θβθοβ, Βαὲὶ 

ὙΉΘΗ [ΠΟΥ 8ΓΘ τηϑ8 οοτγίδίη οὗ {Π6 ἴδοΐ ὈῪ {Π6 11 διη θββββάοσα, [ΠΥ αἰβρβίοῃ 8 ἢθεξ ἰπ στϑϑὲ 
Παβίθ, Βορίπρ' ἴο 1811 ἀρὸπ [πΠ6 ΝΥ ΕΠ]οπΐϑπβ, Ὑν Ἡ1]6. βΟ] Θπηπἰ ζίηρ [ῃ6 Βρργοδοῃΐπρ' ὕδαβε οὗὨ 

ἌΡΟΙΙο ουΐ οὗἩ ἴπ6 οἷν (ξ8 1-3.; τηδδηζίπηθ ἸΠΘΥ 5612 ἸΡΟῚ ἴμ6 ΜΥΕΠΘΠΐ8Π ἐγίγοιμθβ δὲ 

ΑἘΏΘΏΒ, 85πᾷ ῥΡαξ {ΠΟἿΓ ΟΥ̓ΘῸΥΒ πὶ οαϑίοα , (8 4); [86 ΜΥ. ΠΟ πΙ8η8 θοΐηρ' Βρρτίβοα οὗ ἐμ6 θχρο- 

αἰοπ ργαρδτίηρ ασαϊηβί ἔπ θπη, οτηῖξ [Π6 σο] Ὀσϑίϊοη οὐ [Π6 ΤὈβέϊγϑὶ δη ἃ Ῥσθρᾶσθ ἴο ἀοίδπα 
ΤΠ ΘΙΉΒ61γ 685 (88 ὅ, 6). 

1, ἄρτι καθισταμένου, ὃδῖγι ποῖ ὁπ. Κοοΐ. Λέσβον προσπολεμώ- 
σασϑαι, ἐο γῖηφ οἿ, ὦ τρῶν «οὐέη, 1,68 008 ὑπ αὐαϊῥϊοτ, ἴο [Πι6 ὑγῶῦ δγθδᾶν 

ΠΡΟ {μοῖτ Βδηᾶβ. ΤῊΪ8 Ἰηβπὶ{γο 156. [η6 βυθ]θοῦ δπη ἔργον {Π6 ργϑᾶϊ- 

οδῖθ οἵἉ εἶναι. μεῖζον... εἶναι, σίυΐηρ ἐοο πυιοῆ, ἐροῖσΐξ ἕο ἐΐι6 «τοἱδῇ, 

ἐλαΐ ἐΐλον φυΐρηέ ποῦ ὅ6 ἔγιιθ. Πρ] θαβδηῦ ὑγαςηβ ἃτθ ποὺ θϑϑν θ6- 

Ἰονθᾶ. Αὐὖὐ ἀληϑῆ ΒΌΡΡΙΥ τὰ κατηγορημένα ἔτΌΤη κατηγοοίας. τήν τε 

ξυνοίκησιν. 866 Ν, οὁη ὅτι ξυνοικίζουσι, 111. 3. ὃ 8. προκαταλαβεῖν, 
ἐο ὃ6 δεγογοπαπ εοτεἢ, ἐζόηι, 15 ἰΚ6ὴι ἴῃ 8η ΔΌβοΪ αὖθ 56η580. 
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8. γὰρ ἱπίγοδποοβ ἔπ ΥΘΆ50η. ὙὙΕΥ {ῃ6 Θχρϑαϊΐοῃ τγὰβ ρα οα ἔοοῦ. 
50 Βι θη]ν, δηα 5 ὑΠΘΓΘΙΌΓΘ ΘΧΡΙΔΗΔΙΟΤΥ οὗἉ ἐξαπιναίως. ΤῊΘ Ῥγοποῦπ 

αὐτοῖς τοῖογβ ἴο {π6 ΑΥΠΘΠΪΔη5 8η4 ποῦ ἴο [Π6 ΘΟΙΠΤΠΔΠα6 15 οὗ {π6 Ηθοί. 

ὡς εἴη---ἐλπίδα εἶναι. ΤῊΘ σομδύποίίοη 15 Θηϑησθα ἤΌτα 1η6 Βα Ὁ- 
βίδηιναὶ οἰδαβο το {86 ᾿ἸηΠηϊνο, {πΠθγθ θοῖηρ Ὀαῦ Ἰ1{{16 1 δὴν αἰ ΓΘ ΠΟΘ 

Ῥούνγθοπ ἐμΠ6 οοπβίγποίίοηβ. ΟἿ, 9915 Κ Βη. ὃ 804. 4. Μαλόεντος. 

ΤῊΪβΒ ορ μοῦ τγᾶβ σίνθῃ ἰὺ {η6 ροᾶ Ὀθοϑῦβθ ἢ6 νγῶβ Ὑγουβῃὶρρρᾶ δὖ 

ΜΜ4168. ἐπειχϑέντας, ὃψ πιαλίπρ λαβέθ, τοῖθυβ ἴο ὴ6 ΑὐΠοπΐβηβ. 

καὶ... «πεῖρα. ΘΌΡΡΙΥ καλῶς ἔχειν ἔφασαν 85 [Π6 ἃροάοβίδ. 
Μυτιληναίοις εἰπεῖν (ϑ0. ἐκέλευσαν) ὑΐιεν σοπιηιατια, ἐδιθηι (,. 6. {Π6 Ἰθϑ 5 
οὗ {6 δχρθαϊϊοη) ἐο ο7.161' ἐδ Μν ὐογυϊαΉ8. -------- μὴ πειϑομένων, τ 
ἐλον αἰβοῦοψοά. ὅς Ν. οπ 1. 71. ὃ 6. 

4. τὰς---τριήρεις. ΤῊΘ ΔΥίϊ019 τοίθ5 Του υσαγα ἴο {Π6 το]αἰϊνο αἵ, ἀπ 
15. ὑμπογθίογθ -ο ἐΐλοβϑθ. ὅ66 Ν. οἡ 1]. 29, ὃ 1. 

σαντο, ρεμέ τιαθ} φιιαγά. 886 Ν. οἡ 1. 88. ὃ ὅ. 

ὅ. ὁλκάδος ἀναγομένης. ΟἿ. 1. 187. ὃ 2. πλῷ. 866 Ν. οῃ πλοῦς, 

1. 157. ξ 2. Αὐμοὶᾷ 1 {Π1ΠῈ ΘΥΓΟΠΘΟΊΒΙΥ ὑγϑηβαθβ ὃψ 86, ἃ8 ορροβθᾶ 
ἴο πεζῇ, ἴογ {Π|5 15 Βῃ ΒΊοΙ ΘΠ ]Ὺ τηϑηϊοϑῦ 'ἰῃ ὁλκάδος ἀναγομένης. 

0. τά τε ἄλλα, ἔπ οὐδόν ἐϊιίίηϑ, '. 6. ποῦ οπ]ν αἰ {πον Κορ ψ ΐπ 

1868 ἕονγῃ, θαὺ ΤΟΟΚ ΡΓΘΟΔα ΟΠΆΓΡΥ ΤΠΘΑΘΈΓΘΒ ἴῃ ΟΠ Το βρθοίβ, Ἐρξογ- 

6108 ἴ5 ῃϑα ἴο {Π8 Ὑγ8}}}Κ6 ῬΥΘΡΑΓ Δ ΟΠ8 δ η 4 γογ ΚΒ οἵ ἀθίθμοθ ΒΡΟΚθῃ 

οὗ ἴῃ ΠΙ|. 2. ὃ 2. ------ περὶ---ἐφύλασσον, ἔλεον δίαϊϊοηοά φιαγαβ αγοιιια. 
φραξάμενοι. ὙΠ τὰ ἡμιτέλεστα ΒΙοοτηΐ, ΒΌΡΡ]165 αὐτὰ ΤΘίοΥ Πρ; 

ἴο μέρη υπαογβίοοᾷ. 

ἐς φυλακὴν ἐποιή- 

ΘΟ ΆΡΤΈΒ:ΤΕΥ- 

ΤῊΘ Αἰμθηΐβη ΘΟΙΏΤΩΔῊ ΘΓΆ, τϑο οὶ ἱ Πρ ΠΟ 585} Δ 0 ΓΟΥΎ ΤΘΡΙΥ ἴο {Π|6 ἀοτη Δ} (18 ὙἩΥΒΙοἢ ΠΟΥ ὙΠ 6ΓΘ 
ογάογοᾶ ἔο τη ὍΡΟΙ [6 ΜΙΥ ΕΠ] Θἢ 88, Θοτητηθηοθ ΠΟΘ 65: ὙΥΒΟΥΘ ΡΟΝ ἴΠ|6 ΜῈ Εἰ] Πΐ8η8 

ΔΚ δηᾷ οὈΐϑίῃ ἃ ΒΌΒΡΘΏΒΙΟΙ οἵ ΔΓΤΊ8, ἘΠΕ] [ΠΟΥ 8 56 Πα ΔΙΏ ὈΘΒΒΔΟΙΒ ἴο Αἰ 6}8 (δ 1-4); 
τηθδην Ὠΐ}6, [ΠΟΥ ΒΘΟΓΘΕΥ Β6 πα ἴο 1, ΔοΘαςθιηοη [ῸΓ αἱα (δὲ ὅ, 6). 

1. οἱ ᾿Αϑηναῖοι----ὡς ἑώρων, ἰ. 6. ὡς οἱ ᾿Αϑηναῖοι ἑώρων. ΤῊΘ ΔρΟΔΟΒΙΒ 

18 ἀπήγγειλαν (80. τοῖς Μυτιληναίοις) μὲν οἱ στρατηγοὶ κ. τ. λ. 

ὥ. ἔκπλουν μέν τινα ἐποιήσαντο---ὀλίγου, 8αϊϊοὰ βοηιε {ἰ{{16 αἰδέαηοθο. 

ὡς ἐπὶ ναυμαχίᾳ, 707 {16 ρι:}}ο086 (560 Ν'. οἡ 1. 9. ὃ 2) φογ α παυαῖ 

ἐπσαρσοηιθηέ. ἔπειτα --- ἔπειτα δέ. 866. Ν. οα 1. 98. ὃ 2. βου- 

λόμενοι... . .«ἀποπέμψασϑαι, ερἱϑ]ίη, 17 ροϑοίδῖο, ἐο τὶ ἐποηιϑοῖθεβ 97 ἐὰ8 
71οὲ 70᾽ ἐλ ργεβοπέ (1. 6. ἈΠ] [ΠΘΥ ὑγοτο ἰπ ἃ Ὀρίθου βίδίθ οἵ ὑθϑαΐηθ89 

ἴο ΟΔΥΓΥ͂ ΟΠ. Ὑ8Γ) ὁ7ν ϑοηι6 τπιοάογαΐο οογυα ἐ ὶοΉ8. 

8. αὐτοὶ φοβούμενοι, δεΐπιρ ἐϊιθηιδοῖυο8 αὐγαϊᾷ, 
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4. τῶν τε διαβαλλόντων ἕνα, οπ6 4} ἐδ ἐπ γον λογ8. ΟΥ̓, ΤΠ. 2. ὃ 8. 

-- ᾧ μετέμελεν ἤδη, τοὔο παὰ ποῖ γερεγιέοθα, [ῃαὺ μ6 βᾷγθ Ἰἰῃῆοσγιηδ- 
ἰΐοη ἴο [86 Αἰμϑηΐδηβ οἵ {πΠ6 ᾿πύθπίομβ οἵ ὑπ6 ΜυΓΠΠ|ΘΠἾ8η5. εἴ πως 
«ον ἀπελϑεῖν --- σκοπεῖν (566 Ν. οπ 1. ὅ8. ὃ 1) εἴ πως πείσειαν τοὺς ᾿Αϑη- 

ναίους ἀπαγαγεῖν τὰς ναῦς. Οἷ, ῬΟρΡΡοΟ᾿Β ῬΙΌΪορ. 1. Ρ. 269, ὙγΘΓΘ 816 

οἰθα πα ΓΟΙΒ ΘΧΘΙΏΡ]65 οὗ {815 Τηθ ΟΠ ΤΩΥ. ὡς. - ««νεωτεριούντων, 
λοῖο ἐμαέ ἐδεν τ0676 ποέ φοΐπῳ ἐο θησαφθ ἐπ (.. 6. δᾶ οἴνϑῃ ἀρ) γεϑυοΐι- 

ἐϊοπιανῳ πιουδηιθγιίϑ. 1 ἀρστθθ πὶ ΒΙοοιηηρ], {πὲ {Π15 ἱπαῖν 88] αἰ 

ποῦ πιθϑῃ ἴο τοίγϑοῦ Πἰβ οστηθῦ βίαίθιηθηῦ, θαῦ ΟΠ]Υ ὧο 5840 ἐμδὺ {ῃ9 

ΔΜ ΟΠ Θηΐδηβ Πα ποὺ ΔΟδπαοπρα {πο} τθνο] αὐ] ΟΠΆΓΎῪ ἀοβίρ 8. 
ὅ. ἐν τούτῳ, αὐ ἐλὶϑ βαηιθ ἐζηιδ. λαϑόντες.. . - -ναυτικόν, δϑοαρίηρ 

ἐλ6 ποέϊεο Γ᾽ ἐλ6 Αἰπμοπέαγ, θέ. οἱ ὥρμουν... «πόλεως, τοῖο ἴαν 
αὐ ἀπελον οὐὐ Μαΐεα ἰο ἐπ6 πογίϊ, 4 ἐλ6 οἷέψ. Ῥϑίγαθο ἀθβουῖθοβ {Π6 

ῬγΓοιμοπίουυν οἵ Μαῖθα (πον Οαρ6 Ζοϊέοιιγ)), ἃ5. Ἰγίῃηρ ἴῃ ὑΠ|6 βουίῃ- 

οϑβίοσῃ ραγὺ οἵ {6 1518Π4, βϑυθηῦυ βίδαϊα ἴγοια Μυθ]οπθ. Βαύ [6 

ΘΧΡΓΘΒβΙΟη ἔξω τῆς πόλεως (ὃ 8) οου]α ΠΔΤΓΑΪΥ Ὀ6 πιϑρθα οὗ ἃ Ρ]806 βθυθῃηΐυ 

βίδαϊα αἰβίαπίέ, ΠΟΙ ὁ8Π 78 Ὑ76}} ΒΌΡροβθ ὑπδαὺ {πὸ Αὐπθηϊδηβ σοῦ] 
ἢδνο 84 {Π6}} τηϑγκοῦ ἴῃ Μδ]θα (85 νγθ ἢπᾷ {πὸ 0 α1α, 111. 6. ὃ 2), γγΥ Β110 

Ἰαγὶηρ βίθρϑ ἴο {Π6 οἰΐγ, 1 1 νγᾶβ 50 [Ὁ οἷ 1 ργϑίοσγ, ὑπϑγϑίογθ, ἢ 

8}1 [Π6 Ὀδδβύ τποᾶθγῃ οομητηθηΐαίουβ, [ο ΒΌΡΡΟΞΘ {Π6 δία]θα οἵ ΤΠπον 1465 

8 αἸΠ ρθη θ]δοο ἔγομῃ {Πδὺ οὗἉ δίγδθο, ᾿γίπρ τη ΠΘΘΓΘΓ ἴο {Π6 ΟἸΤΥ ἢ 
{π6 που βἰαθ οἵ 10. οἱ Τϑίθυβ δἃ βθῆβαχσῃ ο ναυτικόν. ὅ66 Ν. οη (16 

οοηβύγποίϊο κατὰ σύνεσιν, 1. 186. ξ 1. οὐ γὰρ... -«προχωρήσειν, “Ἡοτὸ 
δηπΐηι ἐοηαοϑαγιέ, ἰοσαξ8 Αἰλόπαβ ηυϊϑδῖ8 αὖ Αἰλογυϊοτιϑίδιι8 αἰίφιία »γ70- 

δεβϑεγιηι."" ῬΟΡΡο. ΤῊΪΒ ὑπδπϑδίϊομ 15 Του πᾶ θα οὴ {Ππ6 86 οἵ ἀπό, 85 

ἀδθηοίϊηρ, ὈΥ ἃ βοτῦ οὗ Ῥγερηδη5 ΘΟΠ ΒΓ ποο, ΡΥΘυΊοτΒ τηοίΐοη το ΑΥΠΘ6Π8. 

ΟΥ, Ῥορροβ Ῥγοϊθρ. 1. Ρ.ὄ 176. Τηϊβ Θχρ᾽δηδίϊοη ΒΘΘηΒ [0 τὴη8 [0 ὈΘ 

[λτ-ἰοτομ θᾶ, ἀπα 1 Θοποῦν, {Ππογθίογθ, ἴῃ [Π6 ὁΠ6 ργοροβθᾶ ὈΥ 60ε]., δηα 

δαορίοα Ὀγ ΒΙοοτηΐ,, ἃἀπᾶ ἴῃ βαθβίβποθ ὈΥ͂ Αὐπο]ᾷ, ποη ἐπΐην Παοϑαπέ 
ἐϊ8, (τοῖς πραΐοτ,) ψα αὖ Αἰλογυϊογιϑίδιιβ φαροοξαθϑαγιΐ, Κ0γ76 «ἰὖ δϑηι οφἀαηΐέ. 

ΤῊ βυθ]θοῦ οἵ προχωρήσειν (866 Ν. οῃ 1. 109. ὃ 8) 15 αὐτὰ τοίοττίηρ ἰο 

αὐτοῖς, 7017 ἐποηιϑεῖυο8 (( αὖ. οοτηχϊηοα!). τοῖς (ΞΞ τοῖς πράγμασι). 

ΘΈΑ ΡΤ Ή ΒΥ. 

ΤΩ6 ΘΙ αΞβυ ἰὼ ΑἴΠΘΠηΒ Ῥοίηρ ὩΠΒΙΘΟΘΒΘΓα], {Π6 ΜγαΙοπίδπθ ῬΓΙΘΡΑΓΘ ΤΣ ὙὙ8Ὶ (8 1): Ααἰἴου 

Βϑυΐηρ' τη846 8. νἰσότοιβ Ὀαΐ ἱπᾶφοϊδ᾽ νϑ δίίβοκ ἀροὸὴ ἴπ6 Αἰμθηΐδη οϑτηρ, ἔμ Υ βμαΐ μοπι- 

ΒΘΙΥ6Β δϑδὶη τη [ΠΟΥ Γ Ὑγ 8118, Δῃ ἃ Ὑνδὶΐ ΤῸΓ ΒΌΘΟΟΙ ἔγοιη Τιβοθάςφοσαοι (88 2-4). 

1, οἱ δ᾽... πράξαντες ττΞ ὡς δ᾽ οἱ πρέσβεις ἦλϑον ἐκ τῶν ᾿Αϑηνῶν 

οὗτοι, ἷ. 6. [πὸ Μοίμγτηηΐαπβ, ΤῊΘ οοπβίγιοίϊο οὐδὲν πράξαντες. 
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κατὰ σύνεσιν (866 ΝΙ. ΟΠ 1. 186, 8 1) 15 Δρϑῖη Θυηρ] γᾶ ΠΘΓΘ. Ἴμ- 
βριοι καὶ Λήμνιο.. ΤῊΗΘ ᾿ἰΒ]απθ ΤΠΉΡΓΟΒ. 8Πα ΤΘΙΏΠΟΒ ΔΥ ποίη οὗ 
1,650 05, πα ὑγϑῦ 8 ὈΟΐᾺ βαρ )θοῦ ὕο {Π6 ΑὐΠΘηΪ8}8. 

2. οὐκ ἔλασσον ἔχοντες, ὑποιιγῆ, πιοέ ερογϑίοα, ἱ. 6. {π6 Θηραροθιηθηῦ 
γγα8 πα θοϊβινϑ. οὔτε ἐπηυλίσαντο, ἐλεν αἰά πιοΐ Ῥᾳ88 ἐλ τῖρἠΐδ ον 
ἐλ6 ϑαΐίεϊο Ποιά, νυ ῖο ΠΟῪ Βμου]ἃ μᾶνθ ἄοπθ ἴο ἢδνο οἱαἰτηθᾶ [9 
γἱοίοσγ. Τὴ ποχῦ οἶδθδβθ οὔτε. .. «αὐτοῖς 15 ΘραΧΘροίΙ08) οὗἉ {Π18. 

8. ἐκ... «κινδυνεύειν. ΤῊΘ ΟΥ̓͂ΘΙ 15: ἐκ Πελοποννήσου εἰ προσγένοιτό 
τι, καὶ μετ᾽ ἄλλης παρασκευῆς (εἰ προσγένοιτο), βουλόμενοι κινδυνεύειν, 

ἑπϊοπαϊηρ ἐο υϑηυΐγο απ ἐηαφεπιοηί (ἀραῖπ), ὑγ ἀπ αἱα βἠιοινιία, δοηιθ 

ήοηιν οϊοροργιόϑιιϑ, αν τολέδ, τν οὐδθ)" (Δ ΧῚ] ΤΥ) 7γῦ 766 τολιοῖ, πυϊσΐ 
αγγῖρθ; ἱ. 6. στ ΔΥ δἰ ὙγΒ]Οἢ. τηϊρηῦ οοσὴθ πόση ῬΘΙΟΡΟΠΉΘϑτι8 ΟἿ᾽ 

ΔΗΥ͂ ὝΠΘΓΘ 686. ΤΠΘΓΘ 81᾽6 ΟΥΠΟΙ Ἰηοᾶθ85 οὗ οομπϑυγιοίϊηρ δη4 ὑγϑηβ- 
Ἰαϊϊηρ 115 Ῥδββαᾶρθ, τυ ΒΙΟῊ [Ὸ1 ὈΓΟΥ ΓΒ Β8Κ6 1 τηπβύ οτηϊῦύ. ΟἹ εἰ προσ- 

γένοιτο, οἷ. δ} 5 ΚΌΠΩ. ὃ 805. 

4. οἱ προαπεστάλησαν ὈΥ ἴΠ0 1,ϑορατφοηπομπίϑη8 8η4 ΤῊΘΌΔΠ5. ------ 

φϑάσαι..... ἐπίπλουν, 1. 6. [Π6Υ ΟΡ ποῦ 8016 ο Τ680}} 16 Ῥ]8οθ Ὀθίογθ 
{η6 Αὐμοηΐδη ἢθρί. τριήρη ἄλλην. 

Οἔ ΠΙ|. 4. 8 δ. 
μετὰ τὴν μάχην. ΟΥ̓, ὃ 2. 

ΟΗΑΡΤΝΕ ΥἹ. 

ΓῊΘ ΑἰμΘηΐ8}5 Βσησηοὴ ἴο πον αἰ ὉΠ 6ὶγ Δ᾽] 105, μα ργοσοοϑα ἴο Ὀ]οοκϑαᾶρ πο οἱξΥ ὈΡ 568, θαΐ 
'Δ͵ΤΘ ὈΠΒΌΪΟ ἴο ουΐ οὔ᾽ 15 Θοταταπ πἰοβέϊοη ὈΥ δπᾶ (88 1, 2). 

1. σᾶσσον ἴπ8η ἴἢ {π0 ΜνΟΠθηΐδπβ μα ῬΘΘη τῆοῦθ ΡΟ Υ ἔα]. 

ὁρῶντες, τοἤθη, ἐλεν αι (566 Ν', οἡ 1. 18. ὃ θ). περιορμισάμενοι..... 
πόλεως, ὑγπρίηρ νοι ἐλιοῖν 8]νρ8 ἰο ἀπομοῦαρθ οι ἐλ βοιιίῆ, 86 οΥ" 

ἐ}ι6 οἷΐψν. Τὴὸ ἤθοῦ μαᾶ δἰ πουΐο μα 18. βίδι 9 ὁπ {πὸ που οὗ {Π8 
ΡΪδοθ (οὔ, 1Π. 4. ὃ δ). στρατόπεδα, ᾿'. Θ. Πᾶν 8] ΟΔΙΏΡ58. ΟΠ6 οὗ ἔπ 680 
Ὑγ88 ΟἹ. {Π|6 ΠΟΙ 5146 σῇ θγ {Π0 ἢἤθοῦ νγ88 ἢγβῦ τηοουϑᾶ ; δηᾷ [Π6 οἴου, 

ὉΠ [Π6 Βου ἢ βἰά6, ἴο νυ ἢ Ῥ]δοθ {Π6 ἢθοῦ ῃδᾷ τϑηχονϑᾶ 108 ΒΠΟΠΟΤΑρΡΘ. 
ῷ, τῆς... - Μυτιληναίους, ἕλον Κορὲ ἐδ6 γε ἰ]ογυΐαη8 7 γον {716 τἰ86 67 

ἐλι6 ϑεα. ϑαλάσσης ῬΤΟΡΟΙῚΥ ἀορΘη 5 οη χρῆσϑαι, Ὀαὺ 18 αὐζγδοίρα ᾿ηΐο 
086 ῬγΪΠΟΙ͂ΡΑΙ βοπίθποο 88 ἔπ οὈ]θοῦ οὗ εἶργον (ὃ. ὃ 197. 2), μὴ χρῆσϑαι 
Ῥοΐηρς δαᾶρᾶ δροχϑροίϊοα!!ν. Οἵ, Κ. ὃ 847. 8; Μι. ὃ ὅ82. ἃ. ὙΠ6 τι 

οὗ μὴ 8 ΘΧΡΙαἰηρα ἰπ Ν, οἡ 1. 10. 81. ἄλλης πῃ Τοίδυθηοθ ἴο τὸ δὲ 
περὶ τὰ στρατόπεδα οὐ πολὺ ὙὙΒΙΟΩ {π6 ΑΒΘ η8. Δα ῬΟΒβθββίοῃ οἵ, 

ναύσταϑμον.. . «Μαλέα, 707" (δὲ ολπ881) Μαϊθα τραβ γαΐῆον ὦ γοσᾶ- 
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βία 707 ἐδιοῖν (8. δ. 2301. δ) 898 απᾷ α γοοορίαοῖθ 70} ἐϊοῖγ' 8ι:ρρ1οβ. 
ΤῸ 1ἰβ ουϊἀθπύ, 89 ῬΌΡρο οὔβογνϑ (Ῥγοϊθρ. 1. ρΡῃ. 210, 282), ὑπαῦ ἃ σσγοτὰ 

ΟΥ̓ τηοῦ θχίθηβίγθ βρη Ποϑύϊοη 15 ἕο Ὅ6 τϑρθαίθα ἔγοπὶ ναυστάϑμον 

Ῥείογθ ἀγορᾶς. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΓΥἹΙΙ. 

Τὴ Αἰπθηΐβηβ δὲ οαξ 8η δχρϑᾶϊξοπ Ὡπᾶθ Αβορίαϑβ, τ μὸ ταυασοβ ἔπ6 Τιδοοπίαπ οοαϑὲ δηᾶ 

Ῥτγορθρᾶβ ἰο Νϑαυρβοίῃϑ, μϑυῖπρ' ῬΓΘΥΪΟΊΒΙν Βοηΐ 811 ΗΪ8 Βῃ 108 Ποηθ δχοθρέ ἔσγοῖγο (88 1-3); 

6 ΤῊ8Κ65 8 ἘΠΒΕΘΟΘΒΕΙῈ] αἰζοσηρί οἡ  πἶβᾶ: απ 1,6 πῃ 688, ἰπ [86 τοίγοδξ ἔγτοπι {π6 Ἰδέίοσ οὗ 

ὙΒΙΘῊ ΡΙδΟΘ5 Ἠ6 15 δἰδίη (88 4-6). 

1. ΤῊΘ Β06η6 ΠΟῪ ΘΠΔΗηΡῸ5Β 0 Υ βϑίθυῃ ΟὝὑσθθοθ, ἔΓΌσα σθ ποθ ῬΠΟΥ- 

τηΐο 8 βα]6α ποπιρ (11. 108). Φορμίωνος... «ἄρχοντα. ῬΒΟΓΙΗΪΟ 
Β8Δ4 οἰγΠ6Ρ αἰθα βοὸπ δέξο. 15 τϑῦπση ἢ {Π6 οαρίϊνο8 ἴῃ {Π6 βρτίησ 

(οὗ. Π. 108. ὃ 1), οὐ Πα ὈδοοΙηθ 850 θηΐθθ]οα ὈΥ ἃρθ ΟἿ᾽ ἀἴβθββθ, 85 ἴὸ 

᾿Ἐ6 ΠΗ80]6 ἴο φῃαγο {πΠ6 ζαύϊρτιθ 8πα ΠΑΡ οἵ ἃποίμοι δχυρϑαϊτοη. 
ΤῊ τϑαθπθεῦ ΠοΓΘ τηϑᾶθ ὈΥ {ῃ6 ΑΟΔΓΠΔΠΪ8Π5 ΒΠΟΥΒ {Π6 ΠΙσἢ οϑυϊτηίϊοη. 
ἴῃ ΒΟ ἢ ΠΘ νγᾶ8 Π6]4 ἴῃ ΥὟ δδεΐθση ΘΎθθοθ. 

4. ἀναστήσας, ἠΠαυΐηῃ Ῥαϊδοά, οΥ βιιηυπιοποᾶ. 886 Ν, οῃ Π. 96. 81. 
- ἐπ᾽ Οἰνιάδας. ΤῊΘ γτορθαίθα οῇογίϑ ἴο (8κθ {Π18 ρ]δοθ βου ἐῃϑὺ 

ἴῦ οοουρ θα 8η ἱτηρογίϑηῦ ροβιίοη ἴῃ Το] δύϊομ ἕο {Π|6 Ὑγ8 1. κατὰ 
τὸν ᾿Αχελῷον, “οη, ἐδ 8146 47 ἐλ6 Αολείοιιβ, ορροβθᾶ ἴο κατὰ γῆν, ογν ἐδ 
ἰαπά 846.) Ατποϊά. 

ὅ. Νήρικον, Νογίσιιϑ, αἴτουυσαυ8. ο]θα ἤόμοαϑ. ϑίγαθο βδὺβ ἐμαὺ 
{86 Ππϑτηθ νγ88 οῃδηρϑα Ὀγ {86 ΟΟΥ ΔῈ ΟΟ]ΟΠΥ, 8πα ὑπαὺ ΤιΘι085 Ὑγ88 

Ὁ] οα ἃ αἰ δγοπῦ βἰέθ ἔγοτα ἐπϑὺ οἵ Νογίουβ. Βαῦ οὗ. 1,68 Κοβ Νογίῃ. 
ατοοϑορ, Π1]. Ῥ. 10. Ν. 2. αὐτὸς 15 τοροαϊθᾷ, {πΠ6 ἢγβὺ θϑῖϊπρ' ορροβϑᾶ 
ἴο πεζόν, ἴπ6 Ἰαἰίοι ἴο μέρος. ὑπὸ τῶν αὐτόϑεν, ὃψ ἐλ6 ἐππαῤίξατι8 

47 ἐδ οουιγιέγψ, αἸΒΕ ηρ Ἰβη ϑα ἔγοτη φρουρῶν, ἴπΠ6 ΤΘΡΈΪΔΙ συδΓᾶ, 5[δ- 

ἰϊοπϑα ἴο ΓΘΡΘῚὶ 8ῃὴγ βυαάρῃ αἰΐδοκ. 

ΘΕ ΆΑΡΤΕΙΝ Ὑ111. 

ΤῊ ΜΥΠΙΘΗΐΔη ΔΙῚ ὈΑΒΘΘΟΥΒ τ ρϑῖγ ἴο ΟἸντηρὶθ δπἃ ποτ δ ἄγοθβ ἔΠ6 ἈΘΒΟΙΩΘΙΥ οὗ 

ῬΦΙΟΡΟΠ ΘΒἴ8η8, 

1, ἐπὶ τῆς πρώτης νεώς. ΟἿ. Π]. 2. ὃ ὅ. ὡς, 10} 6Ή.. -------- ὅπως, 
ἦη ον δ᾽ ἐμαί, ὅςο Ν. οἡ 1. θὅ, ξ 1, ΜιΙΕογα ἀγρτιθ8 {Π6 1016 ἀἰβροβὶ- 
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ἰΐοπ τηϑηἰ βία ὈῪ {π6 Τιδοθαςουπομδηβ ἴο Θηραρθ ἰῃ {πον οαπδβο, ὑΠπαὺ 
Ἰηβίθαα οὐ οα]]ηρ ἃ ΘΟΠΡΥΘ88 ΟὗἹἨ 17Π6 σοηΐθαθγδου, ὕπο ὺ αἰγθοίθα [ῃ9 

ΔΜγ]θηΐαπβ ο τϑραῖ" ἴο ΟἸγιηρία, δη 4 ὉΠΘγ6 Θομβα]ῦ Βα ἢ Ῥγοιηϊποηῦ 

ῬΘΙΒΟΏΒ ἃ5 Τηἰρηῦ ΠΡΡΘΩ ἴο δἰζθηα {Ππ0 ἔθϑύϊναὶ συ ϊοὴ τγᾶβ δὖῦ μβαπᾶ. 1 
866 Π0 ΤΟΆΒΟΠ, ΠΟΎΥΘΥ ΘΙ, [Ὁ] ΒΌΘὮ 8 ΒΌΓΠΪΒΘ, ἃ5 {Π6 ΘΟΌΓ56. ΠΟΘΙ 6 ΤΘΟΟΙα- 

ΤΠ Πρ Ὑγὰ8. ΠΊΟΓΘ ΘΟηνθηΐϊοηῦ 8Πα ΘΟαΆΔΠΥ Θχρθαϊτουβ, δηα Ὀθϑιθ8 
ὉΠ 6γο νοῦ] θ6 ἃ ἸΆΤΡΟΙ 8 ΤΠΟΓΘ βΘΠΟΙᾺΙ ρα Πουϊησ αὖ ΟἸγιηρία, {Π8Π΄ 

σοῦ] (ἀκ Η]δοθ αὖ ὉΠ6 08}] οἵ ἃ ΒρθοΪ8] οοῆρσθθθ. ὙΒΘίΠΟΥ ἰῦ νὰ 
πού, Βουγθυθῦ, ΔΟαβίηρ ἔΠ15. νη ΓΔ Ὁ]6 ἰηϑυϊ αὐΐοη, {Ππ8 ἴο π56 1 [ὉΓ 

ῬΑΓΓΥ ΡΌΙΡΟΒΟΒ, 15. ἸπΒ}}γΥ ἀποβυϊοπθα ὈΥ Θ ΔΙ. ἦν δὲ ᾿Ολυμπιὰς 

κι τ Δ. Απούπου Ἰηβίδποθ ἴῃ υ Β1οἢ ΤΉποΥ ἀἸᾶ65 δάορίϑ [Π6 ργδούϊοθ οὗ 
ΤΘΟΟΡΙηρ ουθηΐβ ὈΥ ΟἸ τη ρ 88 15 Τοππα ἴῃ Ὗ. 49. 

ΟΗΠΑΡΤΕᾺΒΕ 1Χ.-- ΧΤΥ. 

ὙΠ686. ομαρύθυβ οοηΐαϊπ {Π 6 ΒΡΘΘΟΙ οὗ πὸ Μυ]Θπαηβ, τ ΒΙΟἢ. 1ῃ τ βρθοὶ 
ο 115 σ,ΘΠΘΙ81 βύυ]6 15 Π|Κκ6 411 [88 Βρθϑοῖιθβ ἴῃ ΨΤΏΠΟΥ 1468, οοποἶβθ, Ροϊπἰβᾷ, 
ΒΘΙΊΟτΙΒ, ϑἀαρίθα ἴο δον π66 ΡαῦΠο {πδπ ἴο Ῥουβαδᾶθ, πᾷ [11 οἵ ρισο δπὰ 
ἸοΙΌΥ βϑηθτηθηΐ,. Α σγοαῦ ρουίϊοη οἵ {πΠ6 οὐ δίϊοη, ἃ8 ΤΉ] νγ7 81} ΟΌΒΟΡ 68, ἔΌΥ 8 
οἢ ἃ αιοβίϊομ οὗ ρο] 168] την ῦγ, τυ μϑύμου 6 ΜΥΟ]Θηΐδη8 ἡγοῦ σΌ ΠΥ οὗ ἃ 

Ῥγθδοῖ οἵ ἔα], ἢ {πρὶν Δἀοίδοϊϊοη. ἔροπι {π6 Αὐπμθηΐδη 8]}Π}8ποῦ, Τὸ {μοὶ 

σἱπαϊοαύϊοπ ἔροση {μι ῖ8 ομᾶρρο, τηοβϑῦ οἵ ἐμ οὐαύίοπ 'β Βρϑοίϑηγ ἀθνοΐθα, πᾶ 

{1815 108 τοδηϊ δῦ ἀθβίρη, 1 ῬΟΥμ6 ἴῃ ταϊπα, 0}1}} αβϑίβῦ συθαῖγ ἰπ δον ]πρ' {Π68 

τηθϑηϊηρ οἵ την ΟΌΒοαΡΘ ἃηᾷ αἰ ου]ῦ Ῥάββασθβ, ΤῊ6 5680], ἀϊνι 65 [Π6 ογᾶ- 
ἄοη ᾿πΐο ἐμγ 86 μϑαᾶβ; τὸ δικαίον, τὸ δυνατόν, τὸ συμφέρον. Βυΐῦ ῬΟΡΡοΟ ΒΆΥΒ5, 

{Πῦ [Πη6 τὸ δυνατὸν ἃμῃᾷ τὸ συμφέρον δΛ6 Ἰοϊποᾷ ἴῃ ομΔρΡ. 18, {Ππ6 Τοντηθυ Ὀρίηρ, 
πρρρα ἴῃ δῇ 8, 4, πᾷ (19 Ἰαίίον ἴῃ δῷ δ--1, ἀπᾶ {παῦ {π6 ὅο 0], ἢ88 ουϑιυ]οοϊζθὰ 

186 τὸ ἀναγκαῖον ἴῃ ΘΠ}. 12, ΤῊ ρῥϑγουδίϊοῃ ἰβ ἰουιπα ἴῃ Ομ δΡ. 14. 

ΟΗΑΡΤΈΕΒ ΙΧ, 

ΤῊδ οὐδοῦ Ὀδσίηβ ὈΥ ΤΟΙ λυ Κίπρο ἀΡοῖ {π6 οὔϊατη τΥ πο αἰίοπ 5. ἴπ6 ἀρβοσεέϊοη οὐἁἨὨ ΤΌΤΤΠΟΣ 

ΓΘ 8 δηα 4} 165 (δ 1): νυ 0). οαϊτη 18 νγ6}} ἀρϑογν οᾶ, 1 (6 Βοοθᾶθυβ δ ἔποδ6 ἔγοτη Ὑυ ΠΌΤ 

ΠΥ Βοραγαΐθ 8ΓΘ ΘΑ ΔΙΥ ῬΑ ποοᾶ ἴῃ ΤΟΥ ΘΙ Δ ΤΟΒΟΌΓΟΘΒ, πα ἱγ ἔπ γο 18 πὸ Βα δ᾽ οἰθηΐ τϑὰ- 

ΒΟΠ. ΤΣ ἔΠ|6 βθϑθββίοῃ, Ὑγ} 10} τγα8 ποῦ {Π6 οϑ86 ἴῃ σοϑρϑοῖ ἴο [θὰ απ ἔμ6 Αἰμθμΐδ8 (8 2). 

1, καϑ᾿ ὅσον, α8 ἰοηΩ αϑ, ------- ἐν ἡδονῇ ἔχουσι, γοραγα ἐΐόην «οὐέἦι 

ὕαυον ; Ἰϊζογα γ, ἤαυθ ἐδθηι ἔην, ρ]οαβιγ6, νομίζοντες δέ, διιξ τοἤοην 
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(869 Ν. οπ Ι. 18. 8 6) ἐλον ἐαΐδ ἱγιέο υἵθιρ. -------- χείρους ἡγοῦνται, ἐδιον 
γεσαγα ἐΐοην τοὐέϊ, 1688 ζαῦυογ' --- Ἰοϊα {π6πὶ ἴῃ ἸΟῪ Θϑυϊ πη Δύο. [Ὁ {Π|6]} 

ἐγρθδοηουγ. ΒΙοοτηῦ, ΔΡΌΥ ᾿Παβέγαῦοβ 6Π15 ὉῪ [86 δᾶδρθ, “ὉΠ6Υ Ἰονθ {10 

ἰσθϑβοη, θαῦ {Π6 0 Παίο {π0 ἐγαϊίον.") χείρους ἴΠ8Π ΤΟΥ ΠΙΘΙΪΥ. 
ὦ. ἐστιν, εἰ τύχοιεν. ΤΠ Δροᾶοβὶβ 1ῖβ τοπαοτρα ἀοαΕ Ὁ] Δηα ἀπορι- 

ἰαΐῃ ΒΥ {Π ορίαὐίνο τ ἹΠ εἰ, ἐγ ρογολαηιοο, οἰο. ΟἿ, Μύ. ὃ 624. 8. 
ἀφ᾽ ὧν --Ξ οὗτοι ἀφ᾽ ὧν. ὄντες ἴθ ἴο θ6 οοῃδίγιοϊθα τὶ τύχοιεν, 

ϑἠοιία παρρόην ἰο ὅ6. Τὰ ἐπ βϑπίϊπηθπῦ οἵ {Π|8 Ῥᾶββασθ γγ79. ΘΑΒΙΪΥ 

ΤΘοΟσπΖο {6 οτἱρῖπα] οὔ {π6 “ἰάθη γ6116 δἴψιο ἰᾶθηι Π0116, θῶ ἀθιμθτη 

ἤρπηδ Διη] οἰ 18) οἵ 54] πδῦ. πρόφασις. ὅ60 Ν. οἡ 1. 28. ὃ 6. 
τε οοππροίβ ὑπάρχοι ἴο τύχοιεν. ἀποστάσεως ἀΘΡΘΠα5 οὁη πρόφασις. 

ὃ τ ίουβ τὸ ὕπ6 ὑπϊηρβ πβῦ τηθη Ομ θα 88 ΠΘΟΘΒΒΔΓΥ ἰὼ 8η ΘαῸΪΓ80]6 

ΔΑ πα βίβοίουυ 8]Π|8Π66, ν]Ζ. ἀπ ΠΙ ΠΕ] οὗἨ βθηςπηθηΐ, πχαῦα 8] ἔθ πά- 

5810. δηἃ 8η θα 08] Ὀδίδποθ οὗ ῬΟΎΘΙ. τῷ, ον ἐλῖ8 αὐοουιγυέ, ΥΘἴοΥ8 

ἔουναγὰ ἴο εἰ... «ἀφιστάμεϑα. 

ΟΠΑΡΤΕΒ ΣΧ. 

ΤῊ ΟΥ̓ΑΐΟΙ ΠΟῪ διηΐοιβ ΠΡῸΠ ἃ ἀοίδποθ οὗἉ {π6 τοοϊπιᾶθ οὗ [Π6 ΜῸῪ ΕΠ] πἰδη5 ἴπ ΘΟ] υσῖπρ 811 

ΔΠἸΑ ποθ τ ἢ (Π6 ΑἸ Θπΐδη5 (δ 1); [Π6. 8118 ΠῸ6 νγᾶϑ ΤὈΓΠΘα ἴῃ ΟΥ̓ΘΙ ἴο τα ατθθοο οὗ [ῃ9 

Ῥογβίδηβ, 8π4 {ΠΥ  Ογο [ῸΓ {πὸ ΠΙθοσδίίοπ ἀπᾶ ποῦ {π6 βυ θ᾽] ραίίοη οἵ {πὸ βίδίθβ (δ 2, 3); 

Ῥαξ 115 Βανῖπρ Ῥ66η ἔπ Τηθ8η8 ΟΥ̓ Οσοδβίοη οὗ ἴΠ6 Θηβαυ οπηθηῦ οὗ [Π6 ΒΠΊ8Π6Υ Δ Πα ὙΥΘΒΚΘΙ 

ΤΠΘΠΊΌΘΙΒ Οὗ {πὸ οοηΐράογδου, ΓΥΠΪΒΠ 65 ἴΠ6 ΤΙ ΘΒΌΪΔ 8 80 στοὰ 5 οὗ Δρργθ μθηβίοι ἐπΠδὶ 

ἘΠ 6 Υ ἴῃ ἄτι ἔἰπηθ νν1}} Βα τ [Π 6 βάτὴθ δου] (ξ8 4-θ). 

1. περὶ---τοῦ δικαίου---τοὺς λόγους ποιησόμεϑα, τὉ0Ὁ6 εοὐϊ 8ρθαλ; δοη- 

οογγυΐη {λι6 γιιϑέϊοο οἵ Οἵ ΘΟΌΓΒΘ. γὰρ (Τιο10) 15 ΘΡθχθρϑίϊοβὶ, 1. 6. 

10 ΒΘΓΥῸ5. ἴο Θχρίϑίη τηοσο {ὉΠ Ὺ σμδῦ νγᾶ8 Ηἰηΐθα δὖ ἴῃ {ῃ6 ΔΡΟΪΟΡῪ 

(ον. 9. ὃ 1). ἄλλως. ... δεόμενοι, οβϑρεσίαϊϊ ὧδ τρ6 α͵ὸ 8εολη 

ψοιι" αἰϊίατιοο. ἰδιώταις. 866 Ν. οπ 1]. θὅ. ὃ 7. βέβαιον 15. 8 

δαἀ]θοίίνο οἵ ἔνγο 88 Ὑ76}} 85 το ἰϑυτηϊπαίϊομβ Οἱ, Βαϊῦ. ὃ ὅ9. 8. 

μετ᾽ ἀρετῆς δοκούσης --- μετὰ δοκήσεως (τινὸς) τῆς ἀρετῆς, “᾿ σιην Ορύγυϊογὁ 

οὐγειεϊ8 φιιαααηι." Οοἕ!. γίγνοιντο, 80. φίλοι 6] οἰ θα Ττοτὴ φιλίαν, 

ὉΪ655, 85 ΡΌΡΡΟ βιιρροβίβ, φιλία καὶ κοινωνία Ὀ6 ΒΌΡΡΙΪΘΑ. τῷ διαλ- 

λάσσοντι --Ξ- διαλλαγῇ (Κ. ὃ 268, γ). 866 Ν,, οπ 1. 43. ὃ 2. 

2. ἀπολιπόντων... . «πολέμου, τοἤθην ψοῖν αϑαπαάοποα, ἐδ6 Ποαϊζατι τραν" 
(οἴ. 1. 89. ὃ 2). ἀπολιπόντων β πϑθα ᾿πίγηβι νον, τϑηναϊηζης δοίη, 

«οἱἱπατναιοῖηφ. Οἷ, Κι. 8 249. 1. 

δ. ὃ 2. 
8, Ἑλλήνων ἀρρομαβ οὴ καταδουλώσει, ἃηα ᾿Αϑηναίοις Ἰἰπηϊΐ5. ξύμ- 

μαχοι (8, ὃ 202. 1). ---- τοῖς Ἕλλησι ἀοροηα8 οη ξύμμαχοι ἴο ὈΘ τηθῃ- 

παραμεινάντων. . . «ἔργων. ΟἿ, 1, 
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8}}0 τορθαύθα ΦτΌτα ἐπ6 Ῥυθοθᾶϊπρ Ῥγοροβι ἴοη, Κυᾶρ. οοπῃβίσιοίβ τοῖς 
Ἕλλησι τ ἐλευθερώσει, ἃ μι ΠηΔΚ65. ἐπ8 ῬΓΘοραϊηρ ᾿Αϑηναίοις ἴο 
ἀδροθπᾷ οὁἢ καταδουλώσει. 

4. ἑωρῶμεν. .... ἐπαγομένους. Οἷ, 1. 98, οὐ 564. τοῦ Μήδου 
ἔχϑραν, δηηυΐέμ ἐο ἐδ Μοᾶο. ἐπαγομένους, δγίησίη ἴπ. Ἐοββ δπᾶ 
ΒΕΚΚΟΡ τοδᾶ ἐπειγομένους, ὙΥ 0} ΑΥὙΠΟΙ ἀπ ΒΙΟΟΙΩΓ, Ῥγθίου, 

ὅ. καϑ᾽ ἕν γενόμενοι, ὃψ οἰγυϊίγι ἐοσοίι6»., 5 ἴο Ὅ6 οοπβίγποίοα τὴ ῃ 
ἀμύνασϑαι. ΟἿ, 111. 11. ὃ 8, ἜΘΓΘ ἐπ Αἰποηΐδη ΡΟΙΙΟΥ οὗ Κοορίῃρ 1Π6 
Βίαϊθβ ἔγοτὰ ππῖοπ, δ πα οὔ ρυϑάπα}Υγ Ὀγθακίπρ ἄονγη ἐποὶν ῬΟνΤΘΥ, 15 
δΔανογίθα ἴο. διὰ πολυψηφίαν Ὀφ]ΟΩρΒ. ἴο ἀδύνατοι δὲ ὄντες. 
πλὴν... «Χίων. ΟΥ̓ 1. 19. 81. 

6. δή, γογϑδοοίδ, 18. ἴθῦθ πβϑᾶ ἰγοῃίθα]ν, 88 ἰβ δυϊᾶθης ἤγοιη {6 
ΘΟΡΓΘΒΡΟΠ ΠΏ; 80 οὗ τῷ ὀνόματι. ------- πιστούς, ἐγειδέιρογἤ. 
δείγμασι 15 [Π8 ῥγραϊοαίο, ὧ8 δααηιρῖθβ, Ἰ65807.8 ,7᾽ τραγγηᾳ. 
ὑπολοίπους ΥΘίδ᾽5 ἰο {πῸ 1,6βϊὰπ5 ἀπα ΟΠ η8. 
ἴο τϑάποο ἰο β]υ θυ. 

παρα- 
᾿ » 

τοὺς δὲ 
δρᾶσαι τοῦτο, ἷ. 6. 

ΟἾΓΑ ΡΤ ΕΠ ΧΤ. 

ΤῊΘ ζαΐθ οὗἉ [πὸ οἵμοὺ βέβίοϑ το πἄογθα 1ξ δἰ πιοβέ 8 σταδίου οὗ οοτίαὶ πὲν [Πδὲ ἔπ Τιοβ ἱδη5 που] 
6 ἄθαὶξ ὙΠ ἰπ ΗΚ ΤΠΔΠΠΘΙ, ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ͂ 85 ἔπ Αἰ ΘΠ 8Π5 Ὑγ ΘΟ ῬΘΟΟΙΉΪΠΡ᾽ ΒΕΤΌΠ ΘΙ 8πᾶ 
ἴπο. τᾶοτο ἀρβῆιζο οἵ ΠΘῚΡ (δ 1): 1Ππ8 ᾺΤ ΠΟΥ μδᾶ Ὅδθη Βρατθᾶ, Βϑοδῦβθ ἐξ νγαϑ 10. [8 
Ἰπίογοϑί οὔ Π6 ΑἸ ΘΠ Δη8 ἕο Ὅ6 8016 ἕο ΒΟ] ἔθη ἊΡ 88 δἢ ΘΧΔΠΊΡΙ6 οὗἩ ἐποῖγ τηοαθγαξου 
δα ᾿πδέϊοο, ἀπ Ῥοοδιβο {πο ῚΓ ΡΟ ΪΟΥ τγ85 ἴο βαδήπρσαί ἔῃ 6 ΘΑ ΚΟ βέαίοβ ἔσϑὲ (88 2, 8). 
ἴῃ Τ,οΘ ἴδ Π ΠΆΥῪ Β8γ6 {Π 61} 4150 ΒΟΙΔ6 ἈΡΡΓΘ ΗΘ Ηβίοη, απ ἕο 411 ἐμῖ5 τηϊσηῦ θ6 βααρᾷ ἐῃ9 
ΤΟΒΡΘΟΙᾺ] Ὀοϑτῖης; οὗ {Π6 1,65 ᾽8η5 τουγατβ ἔμ6 ΑἸΠΘηἶδη85 (88 4, δ). 

1, βεβαιότεροι. .. -νεωτεριεῖν τ--- βεβαιότερον ἂν ἣν (ἐέ τοοιιϊᾷ ἤαυο 
δεόγυ Π1Ο76 οογ αϊη) αὐτοὺς μηδὲν νεωτεριεῖν. ΒδιΘΓ. ΒΈΡΡΙΥ οἱ ᾿Αϑηναῖοι 
ὙΠ] ἦσαν. πρὸς... -ἀντισουμένου, απ 106 αἴοτιο ἔῃ, θοπεραγἴϑο, τοὐέ, 
(πρός, Ἵ. ὃ 298. ΠΙ|. 8, ἃ) ἐλ6 σγοαΐθ)" ραγέ τοῦο βαυθ ϑϑθη, ϑεφαειοα, 
δέαγιαϊηρ οὐ, ἐφιιαῖ, ἐθγηιδ τοὐέϊ, ἐδθηι. ΑὙΠΟ]ᾶ βᾶγβ ὑπαΐ καὶ πρὸς.... 
ἀντισουμένου ἰδ ἃ νΑΙΪΘα ΤΘρΡΘΟΪ οη οὗ ὑποχειρίους... «ὁμιλοῦντες, ἀπ 
ΒΠΟΌ]α παίΓ ΠΥ Πᾶγο Ῥγθοοᾶρᾷ ἔμελλον οἴσειν. δυνατώτεροι αὐτοὶ 
αὑτῶν, ΤΔΟΥ6 ΡοιρΦ)7ἴ ; ἸἸΓΘΡΑ]]Υ, 1076 ροιροηγιῖ, ἐδαπ ἐΠιθηιδοῖοοα, ἘΠ0 
ΘΟΠΊΡΓΊΒΟη Ῥοὶηρ Ὀθύνγθθῃ {Π6 58 Π16 ΡΘΟρ]6 δὖ αἰ δυθηὺ ρουϊοᾶβ. ΟἿ, 
Κ. ε 898. ὅ. τὸ δὲ ἀντίπαλον δέος, ἐλ6 7δϑαγ' «οϊοῖ, ἐ8 ὁφμαῖϊῃ δαῖ- 
αγιοοί, ἷ. 6. ὙΥΒ1ΟΝ. ὈΟΙἢ Ῥαγ ϊθβ θα ΠΆ}}ν [66] 'π τθβρθοῦ ἴο ἢ οἶπου, 

τῷ... - «ἀποτρέπεται, 8 ἀδἰεγγοα (ἔτογ ἀρστθββίομ) ὃψ λὲ8 ἱπαϑδιϊέμ 
ἐο αὐϊοηερέ ἐξ τοὐίδ, α δι:ρ6γ 107 7076. προέχων 18 ἴῃ {Π6 ποιηϊπαξῖνο ὉῪ 
αὐὐγδούϊοη, 118 ῬΓΌΡΟΙ οα86. Ὀρίηρ' ὑπ δοουβαύϊνο τ ἢ αὐτὸν {π6 οἰ ἐρᾶ 
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Βιδ]οοῦ οὗ ἐπελθεῖν. Οἷ, Κ. ὃ 807. 4: 5, 8. 294, ὅθθ Νοίοβ οἡ ἵ. 84. 
8.1: ΤΙ. 74. 8 8. ᾿ 

2. οὐ... ὅσον, 707 πο οὐδέγ γϑαβοη, ἐλατι δϑοαι86. - αὐτοῖς Ἰἰτηϊἐβ 
ἐφαίνετο, ἃ πα ἐς τὴν ἀρχὴν 5 Θροχοροίϊοδὶ οἵ πράγματα, ρίατϑ 701 ἀο- 
ηυϊηϊοη. γνώμης ἀδρΘΠ45 οη ἐφόδῳ (ὖψ ἐδ ηιδαη8). 

8. ἅμα... ξυστρατεύειν. ῬΟΡΡΟ᾿Β ἱπίογργοίδιϊοη οἵ ἐπΐ8 αἰΒ] σου] 
Ῥᾶββαρθ, Δρρτονϑᾶ ὈΥ͂ Αγπο]ά, 8: ποδίβ ϑηΐην ἀοοιυηιοπέο εἰοθαηέιν", αἐ- 
οθγιέ68 (Θ ἰλτηβὶ 4111 οοϑοῦ! 56 Δα] αναγθ ρου Βἰ Ρουθ ἐγ) 608 ὁ6γ 6, φιιὶ ἑάθηυ 
215 δι) γασίὶ γεγο ἀαϑογεηέ (ρ16πὰ ᾿ϊθογίαΐθ ἔγαθγθπέατγ) ὑγυυΐέοβ βἰδὲ 

απιαῖζιηι ἰαξιι}᾽08 πιοΉν 6586 (Πα π6 ομχηΐπηο ἴα ἐβοξα 105), γυὐδὲ, ψιιο8 αα476- 

ἀδγεηίτι", αἰλφιτά ἀοἰἰφιιυδϑογί (1. 6. τιῖϑὶ 'ρβα οαθιβθθ εθψαϊαίθ ρϑυιπουθ- 

ΤΘηὔα]", πὶ ῬΑ  ]οἶρ65. ὈΘ]]Οστ μὰ ἤθυθηθ). ἅμα μὲν ΘΟΥΓΟΒΡΟΠαΒ 0 ἐν τῷ 

αὐτῷ δέ, ἱπῖτα. ΤῊΪΒ ῬΑββασΘ ΠΠΔῪ 6 τοραγθὰ 89 βαρ δπδίουυ οὗ εὐ- 

πρεπείᾳ τε λόγου, δηᾷ {πΠ6 ποχύ Βθηΐθηοα (ἐν τῷ αὐτῷ κ. τ. λ.) οὗ γνώ- 

μης ἐφόδῳ. τὰ κράτιστα 18 Ραῦ ἴοΥ᾽' ἃ Βι θβίαῃείϊνο ἰπ {Π6 δοβίγαοῦ 

τ ἃ Θοπογοίθ βιση Ποαίοη, μανῖηρ ΟΥἮ ΘΟΌΓ88 {Π 6 86η56 οὗἉ [Π6 τηδβο- 

11π6 (τοὺς κρατίστους) ἃ58 Πᾶνα {Π86 πρϑαΐθβ ὙΠΟ [Ὸ]]Ονν. τοῦ 

ἄλλου περιῃρημένου τοῖο᾽8 ἴο τοὺς ὑποδεεστέρους. ΤΠ ΡΑΞΒαΡΘ ΤΠΔΥ͂ 

{πο η. Ὀ6 το παογθα, απ ὃψ ἐδιῖβ βαηιθ ροϊΐομ ἐΐεν 7γ8ὲ ἰο4 ἐΐδ 8 γ}Ο7 67 

αἀρφαϊηϑέ 6 τσφαΐ67" ροιοογ8, απιὰ ἐδιι8 γεβογυΐπᾳ ἐΐθην ἐο ἐΐ6 ἰαϑβέ, ον 

οουφ ποί διέ ἤπα ἐλδην ἐλ6 τρφαβοῦ, ἐΐ6 οὐδόν (1. 6. [π6 ᾿πέθυϊου) δέα 68 

λαυΐης ϑδθη, ἑαΐθη, ατραῃ (ΠἸζΘΓΆ ΠΥ, δέν ρρφα 85 {Π| [Ὁ]Π18σ6 ἤοτη {6 166) 

ήοηι ἐλόηι. ἐχόντων... - . στῆναι, τοὐίϊο το6 ψοί πα ἐδ 8ἐ»εησίῆ, οὗ 

αἷὶ ἐλό86 (γγ Κοὺ βἰαίθβ), τι βοηιοίμίης προτν κολοῖ, το6 ηυϊσἠξ ἴϑαη, ἴον 

Βαρροσέ. ΒΙοομηῇ, 5αγ 5 {Πδὺ {Π6 τηϑίαρ Βογ 18 [8 Κ8η ἔγοπι Ῥϑύβ0Π5, Ὑ780, 

ὙΠΘη δἰίδοκρα, ΗὟ ὕο 5ΟΠῚΘ Ὑ78]], ΟΥ ΟΥΠΘΙ Ρ]δοθ δὖ Ὑν μΪοἢ ἘΠΘΥ͂ ΠΙΔῪΥ 

Ῥίδοθ ὑποῖγ ὈΔῸΚ5 Δηα βίδῃα οἡ {Ποῖ ἀθίθποο. 

4. καϑ᾿ ἕν γενόμενον. 866 Ν. οἡ ΠῚ. 10. ὃ ὅ. 

ὃ. τὰ δέ, ραγεϊψ. ΤΠ 5610]. βαᾶγβ ὑπαῦ ἐπ ἔουσ ἢ ΤΘΆβοῸη 8 ΠΘΓΘ 
δἴνθη ΠΥ [86 Αὐποηΐδηβ Βα ογθα {Πῃ6 ΜΥΠΠΠ|Θηἶδπ5 ὅο Του δῖπ πΠΠΊ10]65- 

ἰ64. ΤἸΉΘθ6 ΤΘΆΒΟΠΒ ἴῃ ΟΥΘΙ 816; 1. [ῃ6. ΟΟ]ΟΓ οὗ ᾿πβίϊοθ σβίοῃ {6 

ΑὐΒΠοπΐδη ῬΟΪ]ΙΟΥ ἰπ τοϑρροῦ ἴο {Π6 οἴμον βἰδίθβ γϑοϑῖνϑα ἔγοτα ἐῃ8 οο- 

οΡοϑγδύϊομ οὗ {π6 1ϑβὈϊδηβ; 2. [η6. θᾶ86 συ ἢ ΠΟ ἢ) (Π6 ρσγθϑίογ βίδίοϑ 

τηϊσῃς θ6 Ὀτουρσἢῦ ππάθν {Πῃ6 γοκθ, δἴῦου [Π}6 Β}14116 1 οπ65 ἢδᾷ Ὀθϑη βῃὉ- 

ἡαραίοα ; 8, [Π6. δι οἵ ἃ ππίοη Ὀθένγθθη {Π| 1, ϑὈΐδη απ Ῥϑὶοροππο- 

βίδη ΠΑΥΥ ; 4, {Π6 ἀΠΌΪ]ΔΙΏη801]6 ἀθρογίμηρηῦ οἵ {Π6 1,65 Ὀῖδη5 ἰουγαγβ [Π6 
ΑὐΒοηΐδη βίαΐθ, γος 00 Κ ΔΎΥΔΥ ΘΥΘΙῪ ῥγοίθχὺ [Ὁ {ῃοὶγ ἱπυδβίοῃ. 

ἀπὸ. «-. «αὐτῶν, ὃψ αἰξοπιααηοο κροτν (ΞΞΞ- ὈΥ ραγὶπρ οουγῦ (0) ἐδοὲγ 

εοηϊηιοηισοαζίξ. ἀεί, 707 ἐλλ6 ἐΐηιθ δεῖ. περιεγιγνόμεϑα, 106 

γοηιαϊποα 7766. οὐ μέντοι ἐπὶ πολύ γ᾽ κι τ. λ. ΤῇΘ οΓᾶρι ἴ8, οὐ 

μέντοι--- χρώμενοι παραδείγμασι---ἂν ἐδοκοῦμεν δυνηϑῆναι (80. περιγίγνε- 
σϑαι). 
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ΟἿΑ ΡΤ ἘΝ Ε  ΧΎΤ' 

ΤῊὰΒ ἵππον Ἰἱνοᾶ ἱπ ἃ βίαϊθ οἵ στητίπα] ἴθασ, ἃ ταρύατο θοὶηρ ουϊἀθηΐ, 38. 500 858 δἰ ΠΟΥ Ῥατὶν 
δἰίαϊ πϑᾶ ἰο βι ΗΠ] οἱ θηῦ Θοπῆ 6 η06 ἴπ τοϑρθοΐ ἴο 15 ἴβϑιθ (8. 1); ΠῸ ὁη6 5μου]α {ΠπΠΘγοίοτο ὈΪδτὴ8 

[86 ΤιΘΒ ἰδ Π5. ΤῸΓ ἀπ οἱ ρα προ (μ6 ΑΥὐΠΘηΐδη5 ἃ πα του ηρ Ὀθίογο ἔμ 6 ἼΘΙ ἴπ ἃ βἰὑαδίϊουι 
ἴο Ὀθ τοάπορᾶ ἴο βουυϊζααθ (δῷ 2, 8). 

1, παρὰ γνώμην --: οὐδ" ἐδάγν τρα8 ἦγ, οι)" ἀθωγ. ὃ τε τοῖς ἄλ- 
λοις κι τι ὰ. ΤῊΪΒ βθηΐθῃοθ, Ὑγῃ 0 ἢ ΑΥ̓ΤΟ] ΒΥ5 Π85 ΠΟ β,ΓΔΙΏΙΏΔΙ, ὈΘᾺΤ5 

ἃ ΒΕ ΚΊ Πρ’ ΤΘΒΘΙΌ]ΔΠΟΘ ἴῃ 15. οοηβίγιιουϊοη. ἰο ὃ τοῖς ἄλλοις... φέρει, 
ΤΙ. 40. ὃ 8, Δη4 ὈΥ τοίουνϊπρ' ἠο {πα΄ Ῥαββαρθ ὙγὙ78. ΤΩΔΥ ΟὈὐαϊη 8. ΚΟΥ ἴο 

ὑπ6 βοϊαύϊοη οὔ {η18. ΑΥΘΡ σοροαίθα θχϑιηϊπαύίοη οἵ ὅπ6 ρϑββδρθ, δπᾷ 

ΘΑΓ ΘΙ ΏΠ]Υ τυ ϑὶρηϊηρ [Π6. οΟΥἸ(]οἴβηιθ το. Πᾶν ὍΘΘη τηϑαθ προῃ ἵΐ, 1 

Βδγθ δἄορίθα {Π6 [Ὁ] Ουυηρ, 85 ὉΠδὺ ὙΠ ]0}} ἈΡΡΘΘΙΒ ἴο πιθ {Π6 πιοβὺ βαύ- 

᾿ἸΒέδοίου ὙῪ Θχρ]δηδύϊοη, ὃ ἰ5 Θν] ἀΘ ΠΠ]Υ Ρ]δοθα ονοῦ ἀραϊπδὺ τοῦτο, τη 

τη πϑύὺ ὉΠΘΡ Ὅσο θ6 ἴῃ 0Π6 δοουβαίϊνο ἴδοι βεβαιοῖ. Τηαβη πο. ἃ85 εὔνοια 

8 ΟΡΡοβϑᾶ ἴο φύβος, ἀῃηᾷ βεβαιοῖ ἰο ἐχυρὸν παρεῖχε, ὙὙΘ ἸηΔῪ ἰδκθ 

πίστιν βεβαιοῖ ἃ8 ἣν οἰΓΟΌΠ]ΟΟα Οἢ. ΤῸΡ 8. Ξἴτωη ρ]6 γοῦὺ οἵ ὕπο βϑπιθ 58ὶ5- 

ὩϊΠοαίϊοη (οἵ. ΜΙ. ὃ 421, Οὖϑδ. 4), ἀπ ΦΟ]]ονγοᾶ ὉΥ ὃ ἴπ [Π6 δοουβαίίνο. 

ΟΥ̓ γ)7 ΠΙΔῪ ἴαϊτο πίστιν ἴῃ Δρροβίτϊοη τ] ὅ, δπᾷ τοπᾶρν ἰῦ ὑππ5,.απ 

«οὐαΐ σοο((-τοῖἱϊ ηιοϑέ ϑϑρθοϊαϊίῃ ἠιαῖοβ 7γὴν ἐο οὐἶ6}8 (γὶ2.) Παοϊλέμ, ἐϊυΐ8 

(ἰ. 6. Πα] 10}.) .7,8α7'" 8θδτι)"ὁ8. ἐο τἰ8. 1 ῬΥΘΙου {Π18. ΘΟμβυ πο οἢ 85. Ὀοΐπρ 

ΤΩΟ ΓΘ. 5016 8Π4 πδίμγα], δ ηα τ 1 0Π8] σΥϑιηπηϑίϊοα]. Τὴ 9915 Κἄπμπ. 

ὃ 828. Οὐδ. ὃ 1δβ ὑρθαίθα ε8 ἃ ποιηϊμαῦίνθ, τυ τ ΠΙοἢ. εὔνοια (αὐἰτοίοα 

ἴο {Π|6 ϑα]θοῦ!να! βθηΐθηοθ) ἴβ ραῦ ἴῃ ϑροχορθίϊοα! ἀρροβίθϊοπ {Ππ85: ὃ 

τοῖς ἄλλοις μάλιστα, εὔνοια, πίστιν βεβαιοῖ, ἡμῖν τοῦτο (τὴν πίστιν) 

ὁ φύβος ἐχυρὸν παρεῖχε. ΤΏΟΒΘ ἡὙ0 ῥΓοῖθιυ 0818. Βο]ὐΐοη ἃγΘ γϑίθυυϑα 
0.5; 8. 172. ὃ; 

ὦ. τῷ, οτὴ ἐϊιῖ8 αδοοιιγυέ, τοΐουβ ἰοὸ διὰ... δεινῶν. προαποστάντες, 

ἔην γϑυοϊἐζη ὅ6707}6 (8600. Ν. οἡ 1. 87. ὃ 86) ἀρργθββίοῃ μα Ῥθθπ πιδᾶθ 

ὌΡΟΗ 18. ἐκείνων 18 ὕΠ6 Βα] θοἴϊνο πα δεινῶν ἰΒ Π8 οὈ͵θούϊνο σϑπ- 

1ὔϊνθ ἴῃ ἀθρθηᾶθηθθ οἢ μέλλησιν. ΤῊΘ ψουβ τὴν ἐκείνων μέλλησιν 
Του ἃ βουῦ οἵ οοιηροπηᾷ ποίϊοη, δηᾷ ἐπουθίοσθ ἕακθ 0ῃ6 αὐὐϊθαίνο 

δθηϊνο δεινῶν, ἐλιδὴν ἀο ΟΥ μι ἐἦ686 ουΐ8. 

8. εἰ γὰρ... εἶναι, 70} ἐγ 106 106)» αὖὶθ οφιιαϊΐῃ (45. 1860} ἐο 70γηι 

δοτιγιΐογ ᾽οΐ8 ἀγα τραϊέ οι." ἔζη (ἴογ συν υΐηρ [686 Ῥ]οΐβ ἱπύο θβδοῦ), 

τοἦψ τροιιϊα τὲ δ γιοοο586 7} 707 τι8 ἐο ὃ ἦγ, διιδ)οοίέοη, ἐο ἐδιθηγυ αϑ 106 Ἴο10 

αΥ6 ἐκ τοῦ ὁμοίουγ!ϊ ῬΟΡΡΟ αἰβρθπβθθ τὶ. {π6 ἰπἰουγοραύϊοπ ροϊμπὲ 

Δίου. εἶναι, Πα {118 ΓΘηθιΒ 0Π6 Ῥαββαρο: 8 θηΐην ᾿ῴιιθ ροίθγυΐο8 6886- 
ηλι8 οὐ αὐ ἐπδίἀΐα8 υἱοϊδϑίην 8:7 θη α8 οὐ αα' υἱοϊβϑίην ουγιοξαγναινηυ ἔην 76 

φιιαρίαγυ, ορογἐοδαΐ 708 δίηυϊίο8 ἦγ, ἀρφθηᾶο ἐϊ78 6886. θαῦ ὑπο ἀγριιτηθηῦ 
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ΒΘΘΙῚΒ 0 βἰδπα {ΠῈ8: ΒΟΠ1Θ ΤΠΔῪ ὍΘ ἀἰβροβθα ἰο ὈΪΔΠῚΘ τ ΤῸΓ Ῥγθπηδίτθ 
δοίϊομ, ὁπ. {πΠ6 στουπᾷ {πδὺ νγθ ουρῃῦ ἴο Βᾶγθ νγαϊ θα πιη}] οαν τἱρη 5 

δᾶ Ὅθθπ ΟΡΘΗΪΥ υἱο]ϊαΐθα:; θαὺ ἰῇ οὐν᾽ βίγθηρη 850. ΠΟΑΙΥ Θαπ8]16 
{πο ῖτβ, ἐπαῦ νγθ οουἹᾶ δῇογα ἴο νγαῖῦ πΠῚ] ὀρθὴ δρογθββίοη 84 θθοπ 

Τηϑ4θ ΠΡΟΠ Οὐ ΠΙθογ 65, γγ6 Βῃου]α ὍΘ ἔγθθ ἤρου {Π6 πϑοθββιυυ οἵ θοΐηρ 

Βα ]θοῦ ἴο ἴΠθπ|. Οὐτὐ Ὀοΐηρ βυθήοοῦ ο {ποτὰ ὑπογθίουο ἴῃ 1056] [ὰγ- 
ΠΒΠ65 ἃ ΓΘΆΒΟΙ, ΠΥ γ)71ὸ ΘΟυ] ποῦ 58 06]γ τγϑὶῖῦ τπ|Π|}} ΠΟῪ αὐἰδοῖκθα τι. 

ἐπ᾽... «ἐπιχειρεῖν, ἐδ Ῥοιο6)}" ἰο αἰξαοῖ; τι8 δοίη αἰισαγ8 «οὐΐἤ, ἐδιθηι. 

ὍΝ ΟΗΠΑΡΤΕΒ ΧΙ. 

ΤῊΐβ ἀοίδοξίομ, τυ πο οἢ Π85 ἴππ|5 6 θη 5πόννηι ἰο Ὀ6 ΟῚ {πι51ῆἔ 4 }0]16 δη ἃ πϑοθββασν, ὑοῦ] πᾶγ 6 

ἴδξοπ ΡΪδοθ Ὀοίοτο, ἠδ το ῬΘΙΟΡοΠ ϑίϑη8 ῬΘΘῚ ὙΠ] Πρ ἴο Παγο τϑοοϊνϑᾷ ἴπθπὶ (8 1): {Π6 

ῬτθοΙΡΙΆ ΠΟΥ οὗ [Π6 τηθαβατο ἰ0 ὙΥ ΒΟ ἢ [ΠΘῪ πᾶν ΠΟῪ ὈΘΘη ατῖν θη Π85 ΤΟ Πα τϑα 10 1Π|-Ρτὸ- 

Ῥαγοϑᾶ, Ὀπύ {115 15 8π δᾶ ΠΟ Π8] ΤΘΆΒῸΠ. ΠΥ [ΠΘΥ ΒΠου]α θ6 δατηϊ θα ̓ πΐο {Π6 ΔΠ|8ποθ ἀπ 

Τϑορῖγο ΒΡΘΘΑ͂Υ αββιβίαποο (8 2); [815 τϑοθρέοιμ οἵ {Ππ6Πὶ Ὑν}}} αἴ8δὸ θ6. ΒΙΘΉΪν ρῥγο αἱ οἶα] ἰο 

[86 ΑΥΠοΠΐἴδη8, ὉγΠΟ86. ΤΟΒΟΙΓΌΘΆ, 80 ΔΤ 88. ΤΘΟΎΘΠΙΙΘ 18. ΘΟΠΟΘΙΠΘΩ͂, τ ἀοΥΙ γα Π]ΔΙΉΪΥ ἔτοῖπ 

[μοῖγ 8411168 (88 8-). 

1. σαφεῖς... .ἐδράσαμεν, 5ιΠ)]οϊογυεϊψ ηιαγιγεδέ 7ῸΥ οὐ" ἔφαν θ78 ἴο 

ποι ἑμαΐ το αν αοἰοα »ἰσλεϊῃ. πρὸς ἀσφάλειάν τινα -- το ρα 

80Ή16 86οιέγ. ἔτι ὈΘΙΟΠΡΒ ἴο ἐν τῇ εἰρήνῃ. ὡς ὑμᾶς. ὅὃ.0 Ν. 
οῃ 1. 81. 8 2. ἐπειδὴ Βοιωτοὶ προὐκαλέσαντο, τ0ἢ67. ἐΐ6 Πωοΐξίαγι8 

ϑιμηυηιογιεα τι8, ΒΙοοΙηΐ, τϑθιβ [815 ἴο {ΠῸ τηϊββίοη οὗ Ἡθγιπεθοπαδβ (1Π. 

δ. ὃ 4), θὰ μΘ γτϑδοῃραᾶ ΜΕ Π]Θη6 δἰξον. 0μ6 τϑυοὶῦ. ἀποστήσεσϑαι 

((. 6. δεῖν ἀποστήσεσϑαι) 15 [Ο]]Ονγοα ὈΥ ἰΐ5 οοσπαΐθ δοοιβαίϊνο ἀπόστα- 

αν τ 5: 5191: 9. ἀπό τε τῶν Ἑλλήνων---ἀπό τε ᾿Αϑηναίων. ΤῊΘ 

τιΒῖ8] πιοᾶθ οὐ ἰπίθγργθύϊρ {Π|8, 18 ἴο κΚθ ἀποστήσεσϑαι διπλῆν 

ἀπόστασιν ἴῃ ἃ ὕγγοίο]α βθῆβθ, υἱΖ. ἃ βΒΘοθββίοῃ. ΟἹ᾽ δβίδι πἰπρ ἔροια 

{Π6 ατοοκβ 580 ἃ5. 0 πΠῸ ἸΟῃρῸ ᾿π]αθ {Π6Π|, 8η4 ἃ τϑνο]ῦ ΠΠῸΠῚ 

{πΠ6 ΑὐΠοπίδηβ [Ὁ {πΠ6 Ῥαγροβο οὗ βο]ργοϊθουύϊοη. ΤῊΪ5. 18. θββθῃ- 

ΟἸΔΠ}Π0 {Π| ᾿πίογρυθίαι οι τυ πο, αὔθ θίβικθ, μὰ8 Ὀθθη δαορίθα ὈΥ͂ 
Βϑπον, Ηδβϑοῖς, 606]., Ατπο]ά, ἀπᾶ ΒΙοοιηῖ, Βα ῬΟΡΡΟ τοϑίουβ τῶν 

“Ἑλλήνων ἴο πὸ ΟτΘ6 ΚΒ ὙΠῸ 6 γθ. οοηἤοαθυαίοθα ὁ [θυ οἵ Θαπ} Υ 

τὶ {Π6 ΑἸΠΘπλ 8, ΒΟ. 88. {Π6 Ῥ]δίξδηβ, ἃ οαγπδηΐδηβ, ΟΒΐδηβ, εἴο. 

ΤῊΘ τϑνο]ῦ ἔλτοπη [Π656 βίαίθβ νγὰ8 ποῦ ἴο ἄο {ῃ 61 ἱπῆαγυ, θαὺ ἴο ἔ69 

{86 ΜγΕ]Θηΐδπ5. ἔγοιη. {Π6 πθοθββιῦγ, ὙΠῸ ἢ ὑπο 4]Π|8ποθ ἢ {Π6 

ΑΥΠοηΐδη ΘΟ ΘάθυδΟΥ γου]α ἴτῆροβθ ΠΡΟῚ {Π θη, οἵ ἀοϊπρ ᾿π͵ΌΓΥ ἴο 

{Π6 εἰδΐῖθϑ ΔΌουΘ πη ]ΟΠΘΩ͂, δηα ἴο δβϑιϑῦ ἴῃ δἤἴδοίπρ {Π6ῖν ἀο] σθυΆ πο 9 

ἔγοτη Αἰμθηΐδη τα]6. 1 8τὴ αἰβροβθᾶ ἴο δἄορύ {Π185 ᾿πέθγρυθίβιϊοη, 85 ᾧ 

ἴγθοϑ ἀπόστασιν ἰτΌΤα ἃ ἀΟ.]Θ 56η56, ΥΒῖοῃ (ἀΟὐ]. 08115 τ βοῖὴθ 
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ΤΘΆΒΟΠ ιογήϊοην οὐ 7γῖσίαιν, ζειδιίηι. ξὺν---ποιεῖν. ΤῊΪΒ. {π|6815 15 
ὙΘΡῪ ΤΆΤ ἴῃ Αὐϊο Ῥγοβθ, ἃ Πα Β66Π15 ὅο πᾶγθ ὈΘΘΠ ΘΙ] ογϑᾶ Πθῦρ [0 
᾿πούθαβθ {π6 ἴογοθ οὗ {π6 δηΠ6515. Ὀθύνγθθῃ {Π18 δπα ὉΠ6 ζο]ουσίπρ 
οἶα. ΟἿ, Κ. ὃ 800. Β. 4. ἐν ὑστέρῳ --- ὕστερον, ὁγν ζιμένιγ6, 1,67}6- 
ον. προποιῆσαι, 80. τὸ διαφϑεῖραι. 

ὦ, θᾶσσον γεγένηται. ΟἿὮ, ΠΙ. 2. ὃ 2. ----- ἧ, ον ἐδ αοοοιγυ. 8.86 
Ν. οπ 1. 11. 5 1. ΤΤηϊβ βοθῃηΐθηοθ ἰβ ἃ ΤΘΡΙΥ ἴο δὴ δηϊοϊραίθα οδἤθο- 

(ἴοη, ὑπαῦ ὕΠ6 ΜΥΠΠ]Θηΐδηβ τυ θα ἴοο Ῥγθοὶρ [6 ]Ύ. τ δεξαμένους 
ΔΡΊΘ65 ὙΠ ὑμᾶς ἐπ6 οτηϊ 68 Βυθ]θοοῦ οἵ ἀποστέλλειν. 

8. ΤῊ 7πϑύϊοθ. δπᾷ νβάοπὶ οὗ {π6]} τϑυοὶῦ ἴτοῖὰ {ῃ6 Αὐπθηΐϑη8 
Βανίηρ Ὀθθη νἱηαϊοαϊθα, [η6 ΜΥΠΠ]Θηΐδη8 ΠΟΥ Ργοοθθα ἴο ΒΠΟΥ ΠΟῪ 

δανδηΐασθοιβ ὑΠ6 1 τϑοθρύϊοη υγουἹα θ6 ἰο {πΠ6 ῬΕΙΟΡοΟΠηββίϑῃβ. 

ἐφϑάραται δ! τετάχαται ἃ1΄6 Ἰοπῖο δηα Τ)οΥῖο [ὈΤΤηΒ [ὉΓ ἐφϑαρμένοι 

εἰσί, ἃ Πα τεταγμένοι εἰσί. Οἱ, Μῦ. ὃ 204. 6. Οὗ. 1. αἱ μὲν ΒΠ4 αἱ 

δὲ ἃ16 'ἴπ Ῥαυυῖγθ ρροβιθϊομ τυ νῆες. ὅθ Ν. οἱ 1. 89. ὃ 8. 

ἐφ᾽, αφαϊηϑδέ, ἴῃ ὃ ΠΟ5.116 5656. 
4. περιουσίαν, ὦ 8ιγρζιι8, 8:06) αδιιγιαη68. τὸ δεύτερον. ΤῊΘ 

ῬΘΙΟΡομποϑίδηβ δα δον τηϑᾶθ οη6. ἱποῦγβίοη ἰηΐο Αὐἰΐου ἀατὶπς 
ὉΠ15 ΒΌΠΩΠΠΊΘΙ. ἀπ᾽ ἀμφοτέρων, 7γοηυ δοί, (γοῦ ᾷἃῃᾷ 8). Ἐθίθυθμοθ 

ἷθ πᾷ ο {Π6 ὕνγο ἢθθίβ βρόκθῃ οἵ ἴῃ ὃ 8, 885. ϑιῃρ]ουϑά, [η8 ὁπ ἰπ 

Οὐ υἰβίηρ' ΔΓΟυ ΠΑ ῬΘΙΟΡΟΠ 6585, ὑΠ6 Οὐμοι ᾿ἰπ-μθ ὈΙοοΚααθ οὗ Μυ.]6Π6. 
ὅ. ἀλλοτρίας γῆς. 707. ἐλ6 8αἦδ οΓ᾽ α 7ογοῖση, Ἰαπά, ἱ. 6. ἃ Ἰαμα τι ἢ 

τ ΠΙΟἢ, οα οοουπηῦ οἵ 15 αἰβίδποθ, [ΠΥ πᾷ ποίῃϊηρ ἴο ο. μακρὰν 

15 ΟΡΡοβϑᾶ ἰο ἐγγύϑεν. αὐτῷ 15 [π6 ἀαέ. οοηιηιοαέ. οὐ γὰρ.... 

πόλεμος, ἷ. Θ. [Π6 νγῶ 15. ποῦ ἴο Ὀ6 αροϊαθα ὈΥ δὴ ἱηνδβίοη οἵ Αὐίοδ. 

ΤῊ {γραῦ]ὶ οὗ {Π18 ΤΟΊ νγᾶ8 τηϑαθ τηδηϊθϑοῦ ἴῃ {Π6 ῬΓΌΡΤΟΒΒ οὗ {Π6 

ὙΔΓ. δι ἣν ΞΞ ἐν ταύτῃ δι’ ἣν. 
θ. ἔστι... «πρόσοδος. ϑὃο0. ῬΟΥΙΙΟΪΘΒ. 4180 βϑαϊάᾷ, 11. 18. ὃ 2. 

στήσεται---προσγενήσεται---πάϑοιμέν τ᾽ ἄν. ΤΠ ορίαἰινο 15. ϑῃιρὶογθᾷ 
ἴῃ [ὉΠ Ἰαϑῦ οἰδιβθ ἴο 5ῃονυγ ὕπ6 ΚΘ Ποοᾶ οὗ {π0 ὀνθηΐ, ἃ8. ὁρροβϑᾶ ἴο 

ΔὈ5ΟΙ αἴθ σου αὶ ΠΟΥ τὶ απ 106 δἠαϊ ργοδαδῖψ βιεῆν. ΟἿ. Κι 8 200. 4. ἃ. 
τά τε ἡμέτερα Υοῖογ8 ἴο 411} [16 φῬοββθββίοῃβ οἵ {πη Μυ θη ΐβ 8, 

ἱποϊπαΐηρ οὗὁ οοῦγβθ {Π6Ὶ ΒΒ ΡΡΙηρ. οἱ πρὶν δουλεύοντες, τοῆο 1067 

δίαυ68 (560 Ν. οη 1. 98. ὃ 4) δεγογὸ (ΠΥ τϑνο! θα τοῖα ὉΠ 0 ΑὙΠΘηἾ88). 

Ϊη βιοἢ} ἃ οὁ8486 {ῃθγθ σγου]ᾶ ῃδνθ ῬΘΘῚ ΒΟΙῚΘ ΘΧΟΙ86 ἴου (Π6 γτονο]ὺ. 9 
Βηᾶ {παὺ ΟἸθοη ἀτρϑᾷ {Π18. 85. ἃ ΤθΆβοη ὙΠΥ ΘΧΘΙΏΡΙΑΓῪ ῬΕΠΙΒμτηθηΐ 

Βῃου]α Ὀ6 ᾿πηϊοΐρα οἡ {π6 ΜΘ πδη8 (οἵ, 1Π|. 89. ὃ 1). 

Ἴ. βοηϑησάντων δὲ ὑμῶν---προσλήψεσϑε. ὅθ0. Ν. οπ 1|. 88. 8 8. 
καϑαιρήσετε, ψο01ι «οὐϊῥ ᾿ιυγιδῖο, Ἰἰὔθν]]γ, ψοῖι «οὐϊῇ ρει ἀοιση. ΤῺΘ 

ΤηθίδΡ ΠΟΥ 18 ἀοτῖγϑα ἤροπι {Π6 ἰαϊῖηρσ ΟΥἹ ΡΠΠπρ ἄονγη οὗ δη φᾶϊῆορ. 
ΤῊ ΒΆ1ὴ6 Γοίογθποθ ἰο {Π6 ἀριηο οι οἵ ἃ θα] αϊηρ ἰ8 Θομυϊπαθα ἴῃ (Π9 

86 οὗ ὑφαιροῦντες, ὃψ ἑαϊίηρ ατοαν 7 οην τριο}, ὃ τρναἀθ)")υϊγυΐηα, ἃ 

᾿ 
απο- 
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ὙΘΓΥῪ ΘΟΙΏΙΠΟΠ ὙὙ8Υ, ἴπ 8ποϊθηῦ ὑΐπη68 θβρθοΐδ!υ, οὐἨ Ῥυ]][πρ ἄονγῃ 
οαϊῆοοβ. μὴ βοηϑεῖν ἀθρεπαβ οἢ. αἰτίαν. τοῖς ἀφισταμένοις 88 
{Π6 ϑατηΐδηβ, Τμαβίδηβ, Ἐπ οΘδπη5, οἰο. ΟἿ 1. 40. ὃ ὅ (6π4). Τὸ ΔΡΡΘ818, 
Βονγουθι, ὑπαῦ [πΠ6 Τιϑοθςθυπο ἶϑη5 ὑγοῦθ Οα {Π6 Ροϊπύ οὗ τπηϑκίηρ ἃ αἰ- 

γουβίοη ἷἱπ ἔδνου οὗ ὑπ6 ΤἼδβίδηβ (1. 101. ὃ 1), θὰ ὑσοῦθ ργθνθηΐθα ὈῪ 

{Ππ6 φῦ πααακο πᾷ {πΠ6 βι θβθαιθηῦ ΓΘ Θ]] θη οὗ π Ἡρ]οίβ. ΤΥ ἀϊα 

(15. ἴπ {π6 ἐΐπιθ οὗ ὑπ ἘπΌοαπ τϑυο]ύ, θαὺ πὶ οὰῦ Ὁ] πδΐθ βαοοῦβδ 

(Ι. 114. ὃ 2). ΤΠοΥΘ τγὰβ. ΡΓΟΌΔΟΌΙΥ 5. ἢ οΟἸάποβ5. ἃπα βαρ ΒΗ 685 ἰπ 

{ποὶν τπουθιηθηΐβ, ἃ8 ἴο Ὀορσοῦ {Π6 ἱπηργθββίομ, {πᾶῦ {ΠῸῪ σγοῦθ ααϊίθ ἴπ- 
αἰδγθπῦ ἰὼ {πῃ δο]θοῦ οοπαϊίοῃ οἵ {86 βἰαίθβ. δπᾶ ἰβ]απμαβ βαθ)θοῦ ἴο 

ἴῃ ΑὐΠθηΐ8ῃ8. 

ΟΥΑΙ Ρ ΤΉΝ  ΧΎΥ. 

ΤῊΘ ογϑίου οἴοξοθ Ὀγ σΟη]ατῖπο ἔπ 6 ῬΘΙΟΡΟΠΠ 5185 ἰο στϑηΐ δα ἴο ἐπ ΜΘ πΐδη8, δπᾶ ἐμτι8 

Βθοῦτο ἰο Θσθθοθ ἔπ Ὀθπθῆςβ σϑϑα! ἶπρ ἔγοιὰ {Ποἷσ ἀρ] γθσαποθ ἔγομι Αἰμοηΐδη ΟΡΡΓΘββίοη ἡ 

(851,2). 

1. αἰσχυνϑέντες. ... ἐλπίδας, γευϊοϊη ἐλ6 ἤορθ8 τοϊοῖ, ἐλ6 (Ογ66}8 
γΈρο86 ἔπ ψοιι. ἐλπίδας τη ὈΘ τοίθυτθα ἴο «618. Κἅπη. ὃ ὅδ0. ὁ, ἃ5 

{Π6 δοοιβαίγο οὗ {παὺ ῃθγοὶη ἐπ [86] πρὶ ΘΧΡΓΘΒΒΘα ἴῃ αἰσχυνθέντες 

οομβ βύβ, 1. 6. [π δοουβαίϊγο οὗ δαυϊναὶοπῦ ποίϊοῃ. ἐς ὑμᾶς [ΌΠΟΥγΒ 

ἐλπίδας ΔἴΟΥ [Π6 ΔηδίορῪ οἵ ἐλπίζειν ἔς τινα. ἴσα καὶ ἱκέται, 
εηπιαϊίῃ 8 βιιρρίϊαγιΐϑ --- αϑ διιρρ[ϊαγιίϑ. μὴ πρόησϑε ὑμᾶς, ἀο πού 

σαϑέ τ|8 ΟΓΠ. τ ἴδιον... -παραβαλλομένους, ᾿ωυΐηᾳ Οἱ" οτοτν ζἧυο8 αἱ 
δίαϊε; Ἰἰΐογα Πν, θαροδίηᾳ οὐ ϑθῖυθ8. (τϊ4 4]6 νοΐοθ) ἐο ἐΐθ ρεγϑοπαΐ γ18} 
97 [{2. κοινὴν... «δώσοντας 5 ἃ Τορούϊοη οἵ {πΠ6 βϑῃυϊπηθπῦ οἵ 

1Π. 18. ξξ 8, 4. ἐκ τοῦ κατορϑῶσαι, ψ Οὐ" 8ιι606088. ἔτι... -σφαλη- 

σόμεσα. Οἷ ΠΙ. 18. ὃ ὅ, 6. 
ὦ. οἵουσπερ. «-. «ἀξιοῦσι (50, γίγνεσϑαι), διιοῆ, α8 ἐδ (γδ6ῖ:5 ϑβέθθην 

ψουν ἴο ὃ. 

ΟἸΑΡ ΠΤ Ν, ΧΎ: 

ΤῊΘ ῬϑΙοροῃοβϑίδηβ σϑοοῖγο ἴῃΠ6 ΜΥΕ ΠΟ Πΐ8 5 85 8}1168, Δηἃ Ῥγθρᾶτο ἰο ἱπυδᾶθ Αἰξοϑ ὈΥ͂ 508 

8Δπἃ ὈῪ Ιαπᾷ. ΤῈ Τ,βοθ εἶδ η8 ἅτ δλάθπί 8π4 δοῖγο ἴθ ἴΠ6 δπίογργῖβθ, Ὀπΐ 8.6 806- 
οπᾶρᾷ φαΐΐο ἔδγα!ν ὉΥ {ΠῚ 411165 (ξξ 1, 2). 

1, ἐσβολὴν ἀοροπαβ Ἰρο᾿ ὡς ποιησόμενοι, ΔΙ Ποτρ}} Ὁ ταῖρι Ρ6Γ- 

Βδρ5 πὶ δατ81 οουγθοίηθεβ "6 γοπᾶθεθα ὈΥ {ῃ6 ἔοσιηθϊα φιο αὐξύγιθό 
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αα. ΤΠ οοἸ]οοδίϊοη οἵ ὡς ποιησόμενοι 5 ΤΆΓΗΘΙ ἴπ ἕΆνΟΥ οὗἉ {π6 Ἰανο 
γηοᾶθ οἵ οοπδίγποῦϊομ, γϑῦ ΒΟ ἢ ὑγδηΒΡΟΒ᾽ ΠἸΟῚ5 ΓΘ ΟΥ̓ ΠΟ ἸΠ68 5 πΠΌΒΕ8] 
ἴῃ ΤΠαοΥ αἸ468. τοῖς δύο μέρεσιν. Οἵ, Π. 10. 8 2; 417. 8 1. ----- 

αὐτοί, ἱ. 6. [η6 ΤιΔορἐθΙ ΠΟ Ἶ8Π8. τῶν νεῶν ἐν τῷ ἰσθμῷ. Οἵ, Τ|. 
92. 86; 98. 81. ὡς ὑπεροίσοντες, ἴγν 07.167" ἐο Θογυυθῃ οὐ6}. ΤῺΘ 
γ655615 οὗ {Π6 Ὡποϊθηΐβ ὙΥΘΓΘ 80 51η8}} {πῶὺ {Π15 νγὰβ 8η ππαονίακίηρ οὗ 

ΠΟ σιθαῦ αἰἸΒΙοα]γ, 1Π6 ΙΒ π8. Ὀθίηρ δῦουῦ 8.5 ἘΠ ρΡΊ5 ΤΉ1165. ἴῃ 

Ὀγοϑαῃ. ΟΥὮ 1,θακοβ Μογθᾷ, 11. Ρ. 2917. Οἷ δἷϑο ΠΙ|. 81. ὃ 1; 1Υ. 8. 

δ Ὁ ΨΙΠ δ 2. πρὸς ᾿Αϑήνας; ΟὐΕ7' ἀραΐηϑδέ Αἰλόγι8, ὙγαβὨϊηρ [η9 
οοαϑῦ οἵ ΑἴΠθη8. ἐπιόντες 18 Γααγ πῃ δι ρηϊ Ποδίϊοη. 

ῷ. οἱ δὲ ἄλλοι κ. τ λ. Οὗ ΜΊΠ]. ον. 1. Ρ. 199, σῃθγο ἴῃ δἀαϊ οι 
ἴο {Π6 ἸΔΌΟΓΒ οὗ {πΠ6 Ππαγνοβῦ βρόκθϑῃ οἵ ἤθγθ, ξοδύϊνὶβ, πα ἴπ6 παίαγαὶ 

ΒΙΟΎ 688 οὐ {πΠ6 ῬΟΙΪΟ ΓδοΘ 8ΓΘ Γοργθβοηΐθα 85 τϑίδγαϊηρ [Π0 ΔΒΒΘΙ  Ὀ]1 Πρ; 

οὗ {89 δύτηγυ. ἀῤῥωστίᾳ --- ἀπροϑυμίᾳ. ϑυϊά88. 

ΟΗΑΡΤῈΒΙ ΧΥῚ. 

ΤῊ Αὐἰποπίδηβ, ΒΥ ΠῸ ΠΊΘΔΠΒ αἰβηηαγοᾶ δὲ ἐπ [Ὠτοαίοπθα ἰηγδδβίομ, δι οαΐ 8 Πυιπᾶτοα βῃ 08 

84 5811 ἰο ῃ 6. ̓ϑύ πλτ8, νυ ΠΘτΘ {Π 6. αἰΒΡΙΔῪ {Π6ὶγ ἤΌγοΘ 8 Πα τηδῖκ ἄθβοθπίβ ἈΡροη ῬΘΙΟΡΟΙ- 

ΠΘΒῈΒ (8. 1): ἀΡΟΠ νυ ΒΟ ἢ π|6 ΤΔοΘ ας πο ΠἾΔη5 σοίαση ποῖμθ (δ 2), θὰ ξ αὐἴὔουνν 8 βοπα ουΐ 8 

ἤδοῦ ἀπᾶου ΑἸοϊᾶδ5 ἴο 1,650 05 (ξ 8). 

1. διὰ... σφῶν, 7»οην ἐηιριζίη ἐρθαΐηι658. ἐο ἰΐθηι. ΤῊΐβ ἴΒ Ατ- 

πο] 5 ἱπιογργθίδθίοη, ἃπα ἰβ ἀρρτονθᾷ Ὀγ Ῥορρο δῃᾷ ΒΙοοιηῖ. σφῶν 

ἀορθμᾶβ οα κατάγνωσιν ἃ8 {πὸ ΟὈ]θοῦ οἵ {π6 ἱτηραϊαίίοη. Οἵ ὙΠ]. 8. 
8.4. ΤΠΘ ΠΊΟΥΘ π888] ἱπίογργοίαίομ, ἐλγοιςῆ, οοπίοηιρὲ 4 ἐκεῖν τοϑαΐ- 

γι688, ΤΟ] Πᾶν γϑηθῖγθα {Π6 ΔΡ[10]6. αὐτοὶ ΥΘΙοΓΒ ἴο Π6 ζευγῖται 

Δη {πὸ σῆτες, πὸ ΟΠ οἴδββθθ Ὀθίηρ θχοθρίθα. ἱππέων, ἐΐ6 

Δηϊσηΐδ, Ὀθοηρ ἴο {η6 βθοοῃᾷ οἵ {Πρ ΤΌ ῸῚ οἸαββθθ θβϑϑὉ]ΠΒΠη64 ὈῪ ΒοΙοη. 

ΤΠοἷν ποῦ ὑγὰ8 ἢχϑα αὖ 800 τηθδβιιγθβ, οὔ οὗ ὑυμΐοῃ {ποὺ Κορῦ ἃ 

ὙγΔΓ-ΠΟΒ6. (ἵππος πολεμιστήριος), δι ἃ. ΠΟΓΒΘ [Ὁ ἃ Βουυδηῦ. ΤΠΘΥ οὗ 

ΘΟΌΓΒΘ ΒΟΥ α 85 οᾶναϊγυ. ΟἿ ΒοθοκηβῬΆ. Ἑοοη. ΑἸ. Ρ. 495. 
πεντακοσιομεδίμνων. Τῇ ροηϊξαοοβιοηιοα την ὈΘΙοηροα το {π6 ἢνϑὺ 

οΪ455 οὐ οἰτΖθηβ, ἃ Πα, 88. {1161} Π81ὴ6 ἱπηρογῖβ, 0 γΘ ΒΌΟΙ 88 δα δὴ ἴῃ- 

οοτὴθ ἴτοτα {Πρὶν Ἰαπηα8 οὗ ὅ00 τηθαβιγοβ. ΤΉΘΥ βοιάοιη τγϑηῦ ουΐ ἴο 

ὙΓΔῚ οχοθρῦ 88 ΘοΟι Δ Πθ᾽8. ΤῊΘ ζευγῖται σογΘ {ῃ6 {Π|γὰ ο]888, δηᾶ 
{μοὶν ν᾽ πδίϊοη τγ88 200 τηθαβαγθθ. ΤΠΟΙΓ ΠΔΠῚΘ ὑγὰ8 ἀδγὶγθα [ΠΌΤ 
{ποῖν Κοορίηρ ἃ γόκο (ζεῦγος) οἵ ΟΧθὴ οὐ' υνουκίπρ' πὶ πηι ]8. ΤῊΘ ΤΌΣ ἢ 

“488. νγῶβ Π6. {ποῦρβ (ϑῆτες), ὑνοβΘ σα] αδίϊοη νγὰ8. 1688 ἔπδη {πδὺ οἱ 

Ζρυρὶίο. ὅθ Βοθοκὴ 1. ὁ. δ αἷβο Ρ. δ00. παρὰ τὸν ἰσϑμὸν 
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ἀναγαγόντες, ἤαυΐηᾳ τοοἰργἢφα ἀποῆον απᾶ βαϊϊοᾶ ἐο ἐΐι6 ἐϑέδηνιιδ. παρὰ 
Ὀοίηρ ἃ Ῥγθροβί ἴοη οὗ τπούϊοῃ οῖνϑϑ ἴο ἀναγαγόντες ἃ ῬΓΘρΠϑηΐ, οοπϑδίγιο- 

ἰΐοη. ὅθ Ν. οπ 1. 18. 2. Κυΐρογ, βουγθυθυ, οομϑίγποίβ παρὰ τὸν 

ἰσθμὸν σῖἢ ἐπίδειξιν ἐποιοῦντο. τῆς Πελοποννήσου ἀθρΘΠ65 οη ἧ. 
2. τὸν παράλογον. ὅ60 Ν. οπ 1. 78. 81. ἄπορα νομίζοντες --Ξ 

ἄπορον εἶναι νομίζοντες. Οἵ, 1Π|. 17. 81. ὡς (ἐπαβηνιοῖ, α5).... 
πορϑοῦσαι οοηΐαίηΒ [Π6 ΓΘΆΒΟη ΠΥ {Π6 ΤΔορατοηηοπΐδηβ ὑπουρηῦ {ΠΕ ὶΓ 
ΡΙΔΠ5. ἱπηρΓϑΟΌ 8 ]6. ἠγγέλλοντο---πορϑοῦσαι, 106786 ατιποιηοθά, α8 

γαυασίπρ. 886 Ν. οἡ 1. 181. 81. νῆες. ΟἿ, 1Π. 7. 81. τὴν 

περιοικίδα. ὥὅθνθγδὶ οἰ[ἴ65 οἵ {η6 Ῥϑυίςβοὶ Δ Ὁ οῃ {ῃ6 οοαβύ, ὑγβίοῃ 80- 

οοαπίβϑ [ὉΓ [86 Πϑῖηθ περιοικὶς (80. γῆ ΟΥ χώρα) Ὀθὶπρ σίνθπ ἴο [ῃ9 
Ὑγ ΠΟ] οοδϑύ. ἀνεχώρησαν 18 ἴΠ8 δροάοβία, [πΠ0 ῥτούαϑίβ ᾿γὶπρ ἴῃ 
νομίζοντες. 

4. ἐκείνους εἶδον τ--Ξ-Ξ ἐκείνους ἀναχωρήσαντας εἶδον. ΑΥ̓ΠΟΙΪΑ. 

ΟΥ̓ ΑΡΤΒ ΧΥΤΙ: 

ΤΠ6 Αὐμοπίδη ΠΑΥΎῪ τῦ88 ΠΟῪ ἰπ 8 βίδίθ οὔ {πὸ στϑαίοβὺ ρογίδοϊίομ δπα ρουγοσ, θαΐ {8 πιαΐ πέθ- 

ΠΆΠΟΘ ἰοπ ρα ΡΥΘΔΕΎ ἴο οχμδηβὺ {ῃ6 ὑγθαϑασν (ξ 1); 8η {Ππβίγαξίοπ οὗ [Π6 τηδσοίπαθ οὗ 
[Π 81} ΠῈ ΠΘΟΘΒΕΔΓῪ ἰο ΟΑΓΓΥ ΟἹ [Π|6 ὙΓΔΥ 13 ΓαΤΠ ΒΗ Θα ἔγοιη ἴπο βίθσθ οἵ Ῥοίίἀεθα (ξ8 2, 8). 

1. ὃν ἀορθπᾶβ πϑῖθ δπᾷ ἴῃ Π1. 18. ὃ 1 ἀροῃ κατὰ τοροϑίθα ἔγοτα [ῃ9 

ΡῬτθνίουβ οοπίοχί. ὅθε Ν, οῇ παρὰ πόλεσιν αἷς, 1. 28, ὃ 2. ἐν τοῖς 

δῖνοβ. θιῃρ ἢ βῖὶβ ἰο πλεῖσται ὈΥ ΟΔΠ]ΠΪπηρσ αὐλθηίίοη ἕο ἰδ, δπηᾷ 8 ἴο 6 

ἴδ κθῃ 845 ἃ πϑαΐθι ἀβθιποπβίγαίίνθ 8366 Ν. οἡ 1. θ. ὃ 8. ΒΙοοπιξ, ἀουίϑ 

15 Ἰηζθηβῖνθ [ὉΓῸΘ (85 [ῃ 6. Βαρθυϊαίνο Πὰ5 δὴ ἰπύθηβίνθ αἴίογ 10), δπᾷ 

ΤΘρΑΓ 5. 1Ὁ 85 ΠΑ} γ]πρ [Π6 Βα ρου] αύϊν τ 8οηιθ 97 ἐδι6 ηιοϑέ γυμηιθγοΊι8. 

ΤῊΘ. οἴδαβο ἐν... . ἐγένοντο 8. ΥΘΓῪ ΟΠ] οα]0 οὗὨἨ ὑγαπβιαίϊοπ. 1 81ὰ 418- 

Ῥοβθᾶ ὁ {πθ ὑγ]1018 ἴο οοηϑίγπος κάλλει 'π ἀθρθπᾶθηοθ οἢ ἐνεργοί, ἀπ 

ἴο [ἃκ6 ἅμα 85 ἀθποίϊηρ {ἰτπ6, τηλκίπρ αὐτοῖς ἀθρ8πά οῃ ἐγένοντο. ΤΊ 

56η56 σγουῦ]Ἱα {Π θη 6, αὐ ἐλὴβ ἐΐηιθ ἐδ Αἰποηΐαη8 παᾶ ἐδ σγοαΐοϑέ παίηι- 

δ 67" 9 8],}8 ὄπ απ εβδούῖυο δέαΐθ ὕγοην ἐλιοὶν δοαιιέϊι (ΞΞ- σοοα) εοπαϊ- 
ἐϊοη. ὙΤἼΘΓΘ. ἃγθ οὔθ πηοᾶθβ οὗ οοπϑίγποίίοη, ὑνῃΐοῆ 1 [ΟΓΌΘΑ ἴο 

Ὀγίηρ ἔογυγαγα, Ὀοηρ ΘΟ ΓΙ ΠΌΔΠΥ Δα ΠΟ Πίβῃθα οὔ {Π6 πθοβββίυ οὗ 
Ὀγθυϊῦν. 

2. τήν τε γὰρ ᾿Αττικὴν κι τ. Δ. ὙΠΘΓΘ 566 ΠῚ5 ἴο ὉΘ 8 ἱποοηρτα 

Ὀθύνγθθη {815 βίαϊθιηθηῦ δηᾶ {ῃ6 οηθ τηδᾶθ ἴπ 11. 18, 88: 24, 8.2, σῇοτθ 

{86 πατηθοῦ οὗ 5}105 15. ραῦ ἄονγῃ δὖ 800, ὁπ {πἰγᾷ οὗ το σοῦ ἰο 

ΤΟΙ Ϊη 85 ἃ ἀθίθποθ δὖ μοπηθ. ΤῊϊβ τουἹᾶ Ἰοθανθ 200 541] ἐο ογἶβθ 

αθουΐ. Νονν ἴύ 18 βαϊα {πὺ 250 5ῃ105 Ἴγχ8γ8 ἴῃ δοίϊνο βουνίοθι Ῥϑυβδρ8, 

88 ΑΙΠΟΙᾺ βιιρροβίβ, ἰπ Π6 ῬγΟΟΘ88 οὗ {Π|6 τγᾶϊ, τῆοτο ἴμδπ ἔπγο ἐμ τ 
20 



590 ι ΝΟΤΕΒ. [Βοοκ ΠῚ, 

Ὑγ6 10 ἱπ [Π6 βουυΐοο δῦτοϑδᾶ, [Ὁ Ὀοΐπρ ἔου Πα ὉπΠΠΘΟΘΒΒΑΙῪ ο ΤΘΒΘΥΥΘ 80 
Ἰατρθ ἃ ἔοσοθ ἴον {π6 βομηθ ἀφίθποθ. Τῇ, μβουσθυθῦ, [89 οπθ μυπατορᾷ 
ΒΕ Ϊ08, ΒΡΟΚΘη οὗ 85 θϑίπρ ὁ. σαντα διοσπα Αὐἰοδ, Ἐπθωδ, δπἃ δ] δι Ϊ5, 

816. {9 βᾶϊηθ 85 [89 ὁμθ δυπαᾶγρα ὑγβὶο ἢ σοῖο ὧο ὈΘ6 Ῥαῦ 85149 0 δ 
ΘΙΠΘΙΡΘΠΟΥ (11. 24. ὃ 2), ὕποπ 1πη6 ὑΠο]9 παμλθο σοῦ] ὍΘ ΟὨΪΥ 260. 
Βαύ {πῖ8 ἀρραγθῃῦ οοπίγδαϊοίϊομ οὗ πατηο 15 τηϊρηῦ Ὀ6 τοηιουθᾶ ὈΥ͂ 

Ῥοαγίπρ' ἴῃ παπᾶ {παὺ {ῃ6 Βῃ1058 ΠΒ6ΓΘ ΒΡΟΚθῃ οὗἨ Ὑγ6 16 ἐνεργοί, ὅγν ὦ ὁογ.- 
αλέίονν 701 αοὐὖυθ 8ογυΐοο. ------ ὥστε---ἐγίγνοντο. ὅ60 Ν. οῃ 1. 84, ὃ 8. 

8. τὰ χρήματα. ΟἿ 11. 18. ὃ 8. ὑπανάλωσε, σγασιαϊ φααιτιδύ- 

οἴ. δίδραχμοι ὁπλῖται, ἠορζέξο8 τοῆοϑ6 ραν τ0α8 ὕιϊοο ἀραοίμηαϑ. 

ΤΗο οἱ Αὐἴΐο δραχμὴ ΞΞ: 17 οοπίβ ὅ-98 τη }}15; {Π6 Ἰαύθι' δραχμὴ -Ξ- 10 

οοπίβ ὅ- 22. τ}115. ΗθθβοΥ (Αποϊθηῦ Ὑ οἱ βρη β, ϑύο. Ρρ. 47, 48) τηδῖκϑ8 
{86 ἀΥδοΠΙη8 τες 9.72 ῬΡ6ΠῸ6 οἱ" δρουῦύ 18 οϑηΐβ 0- ὅδ τη 1115. ἐλάμβανε, 

80. ὁ ὁπλίτης. τρισχίλιοι. ΟΥ̓, 1. 61. ὃ 4. νῆές τε αἱ πᾶσαι --Ξ- 
αἵ ἐλ 8ωΐῖογ75. τὸν αὐτὸν μισϑόν, 1. Θ. 9η6 αΥΔΟΒΙηδ, [Ὁ 88. ὑΠ6Ὺ 

Ὑγ6ΓΘ ποῦ αὐϊοηαρα ὈΥ βουνδῃΐβ, ὑπὸ αὐ δοῆτηβ, 8] Ουγθα ἴον ὕμο56. ἴῃ [86 

ἸΔ Πα - ΒΘ  Ύ 00, Ὑγ88 ἤΘΓΘ οταϊ(ἰοᾷ, 

ΟΗΑΡΤΕΒΝΒ ΧΥΤΙΙ. 

ΤῊο Μυ ΠΟ πίδ 5 τῆλ Κο 80 ἱποβδοίδ) οἴοτὺ ἴο σοὺ ροβϑϑβϑϑίοπ οἵ Μοίμγτμπϑ, αὐτο νυ Βΐ οἢ ἰΠ 6 Υ 

Ῥτοσθθᾶ ἰοὸ ῬΡῦ ΒΘ Υ̓ ΥᾺ] ΒΠΊΔΙ]ΘΙ Οἱ 68 ἴῃ ἃ Ῥοδβίατο οἵ ἀθίθποο (δ 1); οπθ οἵ ἴμ686 ἴῃ Μὸ- 

γα πίδη8 ΘΠ ἄθανοῦ δἰ ΑΓ 5 ἴο ἰακο, θα ἀτὸ ἀρίραίθα (ὃ 2); {6 Αἰμπϑηΐαπβ βοπα οἂϊ 

1000 Πορ]ἱΐο5. πη ῬΔΟΠΘΒ, ὙΠῸ αὐτο αὖ ΜΙγ ΟΠ Π]ΘΠπΘ, Πα ΤΆ 8. πο οἵ οἰτοῦταν Δ] αἴοπ 

διοπηᾷᾶ ἰῃ6 ΡὈΪδοθ, δηᾷ {π|8 οἸοβ ον ̓ ηγοϑὲ 1 ὈῪ 868 πα Ὀν Ἰδαπᾶ (88 8-). 

1. ὡς προδιδομένην, ἐλιηυλίη (560. Ν,, οἡ 1. 78. ὃ ὅδ) ἐπμαΐ ἐξ «τοι 

ὃ6 8 γοπα θυ τ το ἕλη. ΤῊΘ ῥα οἴ ρ]ο 88. Ποτθ Π0 βρῃϊποδίοι 

οὗ [η9 {αύατο. Κ. ὃ 2δδ. Ἐ. ὃ. οἱ ἐπίκουροι, ἴ. 6. ἴῃ ΔΙΌΠΘΙΒ 
ΒΌΤΩΤΩΟΠΘΩ ἤοτὰ Ῥοπύμβ. ΟἿ 1Π|. 9. ὃ 2. προὐχώρει. ὃθ0 Ν. οπ 

1,..109. ὃ 8. ἐπ᾿ ᾿Αντίσσης; 70)" Αγ δδϑα. ὅθ Νβ. οπ 1. 80. 8 2; 

ΠῚ. 28. ὃ ὃ. 
ῷ. αὐτῶν, ἱ, 6. [0 ΜγυΠΠ]ΙΘΗΪΔη5. 

γέντες, δοίη δθαϊοη. 
8. πυνϑανόμενοι---κρατοῦντας. ὥθο Ν,, οἡ 1. θά. 8 9. ταῦτα τ6- 

618 ἕο υγαγ ἴο τούς τε... . εἴργειν, ἴῸΓ ὙΠΟ ἢ ῬΓΟΡΟΒΙ ὑἱΟἢ8 ἰδ ΒΟΥ 68 ὕἴὸ 
ῬΓΘΡαΟ. {μ6 ψγαγ. ΟἿ, Μύ, 8 472. ο. περὶ τὸ φϑινόπωρον. ὅθο Ν, 
οἢ 11. 81. 8 1. 

4, τῶν νεῶν ἀθρθηῃ8 οἢ αὐτερέται. 860 Ν, οη 1. 10. ὃ 4. Τὴρ οχ- 
ΔΙΏΡ]65. οἰϊθα ὈΥ Ῥορρο (Ρτοϊορ. 11. Ὁ. 61) βου, ὑπαῦ {Π6 ὑγοορβ ἔθ- 
ἀαΘΠΕΥ δβϑιβύθα ἴῃ σουίῃρ {116 ΒΠ 108. ------- ἁπλῷ τείχει, οϑύ, ὦ βίηία 

ἐκβοηδϑείας, α βαϊῖψ. -------- πλη- 
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τραΐί, ὙΤΠοΙΡ [ΌΓΟΘ8 ὑγο 6 πού δαθαπαίθ ἴο ἐπ6 ἀγανγίηρ' οἵ ἃ 11π6 οἵ Θοπ- 
ὑλῶν] οπ. ΝΟΥ υγ85 ἴῦ ἴῃ {Π18 ᾿ἰπϑίδποθ ὙΘΡΥ͂ ὨΘΟΘΒΒΑΓΎ, 85 {Π|6 φρού- 

ρια (70γ8), γμΐοῃ ὉΠΟῪ ογθοίθα ἴῃ ΟΠ Δ Πα Πρ Ῥοβι ἴοη5 (ἐπὶ τῶν 

καρτερῶν), ΒΏΒΥΘΙ ΘΩ͂ ΘΥΘΓῪ ΡΈΓΡΟΒΘ. ἐγκατῳκοδόμηται 885 {Πθ 5]5- 

πϊῃοούϊοη οὗ [μ9 ργθβοηῦ νυ [Π6 ρΌΠΘΓΆ] ἰᾶθα οἵ ΘΟΙῚρΡ]οἔθ 688. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΙΧ. 

Τὴ ΑἸΠοπίδπηβ Ὀοΐπρ ἰπ νγαπὺ οὗ {ππΠ18 ταΐβο ἃ. οοπ τὶ Βα (100 ΔΙΠΟΠρ' ἐπ ΠΊβ Ι γ Ὰ, 8Π4 βοπᾶ 8π 
ΘΧΡϑαϊ ἴοι ἕο ἸΘΥΥ͂ ΤΌΠΟΥ {τῸπὰ {πο ἱ τ 811168 (ξ8 1, 2). 

1, αὐτοὶ 18 ΟΡροΒβοᾶ ἰο ἐπὶ τοὺς ξυμμάχους ὙὨΐΪΟΩ [Ὁ]]Ονν8. 

ἐσενεγκόντες---ἐσφοράν, ραψίηᾳ ὦ ἑαω, ηιαῖης ὦ οογυζγἰδιιέίογ, ἴῃ “οΥον 

τὸ ἀοἴλαν 1Π6 Θχρϑῆβθβ οἵ {Π6 τυ. τότε πρῶτον. ΑΒ τη Π.] 0} 15 

Τη8468 δὖ 8π ΘΕΙ]1ΘΙ ΡΟΓΪΟα (5866 δα ΠΟΥ [165 οἰἰθα ἴπ Βα 5 ΠΙού. ΘΓ. 

8π4 ομι. Απίϊᾳ. Ρ. 570) οἵ {π18 ργορογίγ-ίαχ, ἴῦ τηδὺ Ὀ6 ὑπᾶῦ {Π6 ρΓ6- 

Βοηῦ Ῥάβθδρθ 1η68Π8, ὑΠδῦ ΠουΘΙ ὈΘίογΘ {Π|5 τγἃ8 80 ἸΆγρ6 8η διποιιηῦ 5 

200 [φ]θηΐβ γϑἰβθᾶ ἃ5 εἰσῴφορά; ΟΥ ρΘΙΠΔΡ5 [Π6 ὑγουτα πρῶτον 15 τι8θ04 ἴπ 

ΤΘίθρο ποθ 0 {Ππ6 Ῥγθβθηῦ τγχῶνῦ, ΤῊΘ ρῥγϑούϊοθ οὗ γαἰβίπρ' [ππ 45. ἴῃ {1118 

ὙΥΔΥ͂, 785 8 ΔΓ 5 ΤΡΘαΌΘΠΕΥ δαορίσθα. ἐσφορὰν---τάλαντα. ὅ'60 

Ν. οπἡ 1. 96. ὃ 2. ἀργυρολόγους ναῦς, Ἡιϊογιθ -οοἰ δοίη) 87,198 (860 

Ν' οἱ 11. θ9. 8 1). ΤῊΘ 56}0]. οῃ Αὐἰβίορῃ. Ἐφαϊῦ. 1068 58 γ8, ἐλέγοντο 
δὲ Πάραλοι καὶ Σαλαμίνιοι. 

2. τῆς Καρίας ἐκ Μυοῦντος, ὕγοην ἤγιβ ἦν, Οαγῖα. Ἤριθ {ΠῸῪ 

Ἰαπᾶρα δηᾶ ργοοθθᾶθαᾷ ἀρ {Π6 οουπένν. ἄλλης ἴπ ΤΘίδγθποθ ἴο 
αὐυτος- 

ΠῚ ΤῸ ΧΧι 

ΤΠΘ ΕΟ0Π6 ΠΟΥ ΟΙΒΏΡ6Β ἴο Ῥ]δίεθα, γμοτ ἔπ ΠΠ{{]0 σαγτίϑοη, οὈ αἰ πηρ᾽ πῸ τ ]ο  ἔγομι Αἰ Π 6 πὶ, 

πα ἰπ υγδηΐ οὗ Ῥγου βίο ΠΑ, οττη ἐπ 6 ἀοβρογαΐθ στοβο! αοη οὔ Ὀσθακίηρ [Ὠτοι ἢ [Π6 Θπουην 8 

ΤΠ68 οἵ οἰτουταν Δ ]δύϊοη (δ 1): ἃ Ῥατῦ οἵ [Π19 ΠΌΤΩΙ ΒΏΓΙΠΙς ὍΔΟΚ ἔτοπι {Π6 ἀδηρσθτοιβ οἢ- 

τογρτῖβο (8. 2), θα: ἐπ τοϑὲ βοῦ δθουΐ ἔπ Ῥγορδτγαίίοι οἵ δά ᾶοτβ οὐ {π6 τίσῃς Ἰοπσίῃ ἴο βοαῖο 
{Π6 Βαττου Πα] Πρ’ Ὑγ8}18 οὐ {Π6 Θῃμοιην (8 8). 

1. τιμωρίας. ὅθ Ν', οη 1. 2ὅ. 81. ᾿Αϑηναίων οἱ ξυμπολιορκού- 
μενοι. ΟΕ, ΤΠ. 6. 8ὶ 4. ἐσηγησαμένου τὴν πεῖραν αὐτοῖς, ἠωυΐης ργο- 

γοϑβοῖ ἐο ἐδόπι ἔλα αἰξθηιρΐέ. ὃς καὶ ἐστρατήγει, 100 τρηα8 αἴϑο {}|6 
ὀογηηιπα 1" οἵ τὸ υ͵]δορ. 

2. ἀπώκνησαν.. ἡγησάμενοι, δηλ; δαί γον ἐδ ἄμησον {ἢι]ηἢ:- 
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ὑπρ ἐξ ἴοο σγοαΐῖ. ἘΒΊοοτιηΐ, ΒῸΡΡ]168 τὴν πεῖραν ὙΤΓἢ ἀπώκνησαν, Ὀυὺ οἴ. 
ΠῚ. 80. 88. Τὴ ποῦῃ κίνδυνον ὈΘΙΟΠΡΒ ΘΟΌΔΙΠΥ ἴο {86 νου δηᾶ {ῃ9 
ῬΔΡΓΟΙΡ]9. ἐς, ἴο ἐδ τυιυγυδϑν 47. 

8. ταῖς ἐπιβολαῖς ὃψ ἐδ ἴαψθ78. ἧ.«« «αὐτῶν, τὐἤόγ6 ἐΐι6 τοαἱζ 

ορροϑβὶέο ἐο ἐΐθην παρροθτιθα ἐο ὃ6 ποΐ ἑπογοιισἠΐῳ τοἸϊἐειραϑ]ᾶ. ἅμα 
ῬθΙοπρΒ ἴο πολλοί. ἔμελλον. « - «ἁμαρτήσεσϑαι, 80η16 «ροιϊα δ6 ᾿ὐβοῖμ 

ἔο 671 ἴῃ. {π6 οοπηρεϊαίίοα. ΟἿ, Μῦ. ὃ 498, ἃ (6πᾶ). ἐς ὃ ἐβούλοντο, 

ἔο «οἠήοϊ, ἐλον τοϊϑἠῃθα (ἴο 50). Τὴ ἱπβηϊνο οὗ {Π6 σοῦ οἵ πηούϊοῃ 15 

Τρθααθη ]Υ οὐ ὑθα, ΤΠ ΘΠ ΤΠ6ΓῸ 18 οΘομηθοίθα γι ἢ {19 Τηϑῖη γθ Ὁ ἃ ρτθ- 

Ῥοβίοη οὗ τηούϊοη. Οἵ, Μι, ὃ ὅ85δ, Οὗϑδ. 2. τοῦ τείχους ἀθροπα8 
ὌΡΟΠ ἐς ὅ. 

ΟΗΑΡΤῈΞ ΧΧΙ. 

ΤῊ15 οπαρίου οοπίαϊ "5 ἃ. ἀθβουὶ ρθϊοη οὗ [Π6 11π65 ἄτϑυγηι ἃτουπᾷ ἴπ6 οἷζγ Ὁγ {πῃ ῬοΙΟΡΟΠΠ βἴ 818, 
Τῦ τγ1}} θ6 βθοη [πδ {πὸν ὑσθτθ ΒΕ ΠΥ οοπδίσιιοίθ, ὙΘΥῪ ΒΤΌΠσ, 84 τν 6}1-σπατγᾶθα, ὙΠ ΟΠ 

ΒΟΥΎΘΒ ἴο ἰποῦθϑϑο οὐδ᾽ Δατηϊταίίοπ οἵ [Π6 σου οἵ {π6 1{{ΠῸ θα πᾶ, ὙΠῸ τῦθσθ δθοαῦΐ ἴο πη ᾶοτ- 

ἴδκο {Π6 Ρϑ Ποῖ Θηἰουρτῖβο οὗἩ βοδ!ηρ {Π688 Θα το ΠΟ τη 8, 

1, τῇ οἰκοδομήσει ἀρηοῦθθ ὑΠ6 56η856 1ἴΠ Ὑγ Β1Οἢ τοιόνδε 15 ἕο Ὀ6 ἰδίζθη. 

πρός, ἴηι 7»ογυΐ 97) ον ἐλ) 516 ἐοιοαγᾶθ. Κ΄. ὃ. 398. 1. 1. - ἔξω- 
ὅεν ἀπ᾽ ᾿Αϑηνῶν, 7γ0ην τοὐέλοιι (νὶΖ.) “)'οηι Αἐῆδη8. ἀπ᾽ ᾿Αϑηνῶν ἰΒ ὁΧ- 

ῬΙαπδίουυ οὔ ἔξωϑεν. ΝῸ δχύθυ ἃ} δὐΐβοῖκ νγῶβ ἰο Ὀ6 δαγθᾶ Ὀγ {Π6 θ6- 

βίθσϑιβ, ϑχοθρύ ἔγοτῃ ὕπ Αὐμθηΐδηβ. 

2. τὸ οὗν μεταξὺ τοῦτο (1 ὙΥ ΠΙΟ ἢ οἱ ἑκκαίδεκα πόδες 18 ἴπ Δρρο- 
βου. Οἱ 9618. Κάλη. ὃ 466. Οὖ8. 2) 15 π9 βαθ]θοῦ οἵ ὠκοδόμητο. 
ὙΠῸ ἄδίϊνθ τοῖς φύλαξιν ἀΘροΠμθ. Οἢ διανενεμημένα, ἃπᾷ οἰκήματα 18 

πὸ φγϑαϊοδίθ, 707 ἤιυΐβ, φιιαγίογ8. ἩΒΟΙς τηδκο5 οἰκήματα πᾶ {π 

γογ 8. ἴῃ ΘΟΠΠΘούοη 0) δ, 8Δῃ ΔΡΡΟΒΙ 0 Π8] οἶδαθθ Ξε ὃ ἦν οἰκήματα 

τοῖς φύλαξι διανενεμημένα, ὕο ὙγΥῖο ἢ ΘΧΡΙηδύΐϊοη ῬΌΡΡΟ 566115 ἴο ἴη- 
ΟἸἸπ0. 

8. διὰ δέκα δὲ ἐπάλξεων, αὐ δυθγν ἐθη τῆ, δαξέϊοηιοηνί. διὰ 15. ΠΘΥΘ 

τιϑο4 οὗ ἱπίθγναὶβ οὗ βρᾶοθ. ΟἿ. Μί. 8 ὅ80. 6; “615 ἸΚὕμπη. ὃ 627. 1: 2. 

5386. Ν. οχ 11. 29. ὃ 8. διήκοντες, γοαοϊηῳ ἐπγοιισῆ. αὐτοῦ, 

'. 6. [86 “18]}}. οἱ αὐτοὶ ΤοίδΓΒ ἴο πύργοι. παρά, αἴοηρ ὃψ. 
δ αὐτῶν μέσων, ἐϊνοιᾳῆ, ἐΐ6 ηυϊάδϑέ γ᾽ ἑΐόηυ (1. 6. {πὸ πύργοι). 
διήεσαν, 50. οἱ φύλακες. 

4. χειμὼν---“νοτερός, γαϊη- 8,0 γΉλ. ἀπέλειπον, ἷ. 6. οἱ φύλακες, 

ὙΠΟ. ΒΌ͵ θοῦ ΤΏΔῪ ὈΘ ΘΑΒΙ]Υ Βαρρ] 1 ἔτομα τὴν φυλακὴν ἐποιοῦντο. --ττττττο 

δι’ ὀλίγου, ὦ 8᾽ιογὴ ἀϊδίαγοθ ἔγουτα οπθ δποί]θυ. : 
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ΟΗΑΡΤΈΗΝΚ ΧΧΊΙΙ. ΧΧΤΥ. 

Τακὶπρ' δἀναπίασο οὗ ἃ ἄδτκ πᾶ ἰθιηροϑίπιοτιβ πὶσῃΐ, [πΠ6 ῬΙαίϑθϑηβ ρτοοθοᾶ ἰο Ραΐ πο ὶγ ἀθβίρτι 
ἱπίο Θχθουίζομ, ἃπαὰ τηλκθ {Π6 1 ὙΥΔΥ ὉΠπαϊβοον τα ἴο ἴῃ 6 ΘΠ 6 ΠΥ Β 11Ππ68, τΥ ΒΙΟἢ ἴΠΘῪ Ὀθρὶπ 

ἴο Δϑοθ πη, 8πᾷ δἰ που πὶ [Π6 Ῥαβϑασθ ΟΥ̓ΘΙ [ΠΟΥ ΔΙΆττη [Π 6 ὈΘβί σι  Ά, γοϑί ἰπ {Π6 σοπἤαβίοπ 
ογθαίθα ὃν ἴΠ6 θυ θ85 δηᾷ (Π6 ἰοπιροβέ, ἃπα Ὀγ ἴΠ6 ἴα]56 δΔΙυτη8 οἵ [Π6 Ῥ]δίβθϑῃϑ 80 

τοιηδίη Ὀθῃϊηα, {π6 ᾿1{{16 θυ δϑοαρθ τυἱτ [86 1088 ΟΥ̓ ΟΠ]Υ ΟΠΘ τη8ῃ, 8Π4 τη8κ {ΠῚ Τ᾿ ὙγΑΥ 

ἴο Αἰπθη8. 

1. παρεσκεύαστο. ὅθ6 Ν, οπ 1. 40. 81. ὕδατι. Τὸ ΔΡΡΘΒΔΙΒ 

ἔγομι 1Π1. 98. ὃ δ, ὑπδὺ Ὁ νγᾶβ ἃ ΤΠ -ϑῦου ἢ ΔΟΟΘΟΙΠΡΘηΪΘα τ βηουν. 

τὴν τάφρον ΘΙΠΠΡΙΟΥΘα 85 8 ἀοίθποθ οὔ {πΠ6 οἰΐυ. προσέμιξαν, 
ἐλεν αρργοασἠθα ἐο. Οοτπμρουπάβ οὗ μίσγειν δηα μιγνύναι Πᾶνο, 6514 65 

8. ἰγϑηβὶ ἶγθ βρη Ποδύϊομ, δῃ ᾿π γϑηβι ἶνθ ΟΥ το ἤθχῖὶγο 56η86. Κὶ ὃ 2490. 

: κα λαϑόντες τοὺς φύλακας, τἰπρογοοθὶυθα ὃψ ἐδ σιιαγᾶϑ. ἀνὰ 
«Ὁ αὐτῶν, ἔλεον (1. 6. {πὸ ριδι 5) πού ὀοῖηῳ αὐίο ἐο 866 δε7ογ6 ἐδθην 

(προ-) ὃψ γϑαβοη 477 ἐλ ἀανηθθ8. ΤῊΘ ρϑηϊθνο ϑΌβοϊαΐθ 18 Θῃρ]ου θᾶ, 

858 ὈΘΙΠΡ᾽ ΤΠΟΓΘ Ἰἰνοὶν δπα θη ρῃδύϊο {Π8ῃ {Π6 δοοαβαύγο ἰπῃ ϑργθοιηθπῦ 
ὙΥΓἢ τοὺς φύλακας. ψόφῳ ἀθρθῃᾶβ οη ἀντιπαταγοῦντος, ἡηαϊῖης ὦ 

γαϊέϊήη) πιοῖδο ἀφαϊηϑέ --ς ἀγοιογυῖη «οὐέδ, ἐδ ταύ τιοΐϑθ. πάταγος 
ἀοποίθϑ {Π6 συ ηρ ποῖβο οἵ ἃ ἰϑπηροβὺ οἵ νυὶπα πα στϑϊη. Τὴ νογὰ 

»αξέογ, στ μῖ ἢ ΒΙοοτηῇ, {πη Κ5 Θομηθ5. ὑΠη6 πϑαγοϑὺ ἴο ἰῦ ἴπ Βουπᾶ, 185 

ΤαῦΠου 564 οὗ ἃ σϑπ]6. τἸ η-ϑουτη, ἴπ συ] οἢ [Π6 ἀγῸΡ5 την 6 Πραγᾶ 

Πρ’ προ {π6 Ἰθᾶνοβ οὗ {Π6 ἔογοϑύ, {πΠ6 τοοΐβ οἵ Ὀυ]αΐπρβ, ϑίο. 

τοῦ ἀνέμου, ἐΐ6 8ἰογΏν. 

ὥ. ἅμα... «ἥεσαν, αὐ {ἢ ϑαηὶθ ἐΐηιθ ὑλον τὐθγυιξ αἶἴϑο 77) αραγί. ΟἿ. 
534]. δπρ. οΠδρ. 94. μὴ ὈΘΙοπρΒ ὕο κρουόμενα 88 Ὑ76]] ἃ5 ἴο παρέχοι. 

8660 Ν. οἡ 1. 12. 81. αἴσϑησιν παρέχοι. ΟΓ. Χροη. ΑΠδ85. ΤΥ. 6. 

δ 19. πόδα 18 ἃ ΞΥΠΘΟΘΟΟΘΠΪΟΔΙ δοοαδβαίϊν. μόνον Ἦδ5 ἃ 5ΒίΓΟΠρ; 

ΘΙΏΡ ἢ 8515 ᾿ΠαΒ ΠΟἢ 85 0Π6 τσ ἔοοῦ νγὰ8 Ἰοὺ Ῥᾶσθ. Τὴθ Ἰοί ἔοοῦ νγᾶ8 

ΒΠ0( ἴπ ΡΓΘίογθποθ ἴο {Π6 τἰρηῦ, [Ὁ 0Π6 βᾶτηθ ΤΘΆΒΟΠ, ῬΟΓΏΔρΡ8, ὑΠδὺ ἴπ 

ΟἿΓ {ἰπ165, [Π9 Ἰοίς ἔοοῦ 18. ϑιῃρ] ουϑᾶ ἴοὸ τηᾶτκ {Π6 {πη ἴπ ΤΔΓΟὨΪηρ, 

ΒΙΠΊΡΙΥ ὈΘοδιΒθ Οαβύουη ἢδ8 80 θβίϑὈ] ]15η64 106. Τη {ἰπ|0 οὗ δούϊοῃ τη18- 

51105 ΔΓΘ αἰβομαγσθαᾶ ἰο Ὀούζου δᾶνδηΐασθ νι 0Π6 Ἰοῖς ἔοοῦ βοπηθυ δῦ 
δαγαποραᾶ Ὀρίογο {Π6 οὔμου. [Ιπαθϑα {Π6 Ἰοῖῦ Τοοῦ ᾿ηᾶν ὍΘ οΟΠβι ἀθγθα 88 

[Π6 τηδῖη βαρροτύ οὗ {π6 Ὀοᾶγ, ἴπ δἰ πχοϑῦ θυ ΘΡῪ πο Πο ἴῃ Ὑγ ΒΙΟἢ (Π0 
Τὶρηῦ παπᾶ ἰβ υβθᾷ. ΑὙποὶα ΔΡΕῪ οἰΐοθ (δῦ ΘοοαΣΓΘα ἴο ΤῊΥ͂ ΟὟ 

τηϊηα ἰπ τϑϑαϊηρ {Π18 Ῥαββασθ) δ᾽. ὙΥ ΔἸῖον ϑοού 8 ἀθβουρίϊοπ οὗ [89 

ΘΔ Τ]ΘΙΌΘΠΔΙΪΘΒ ἴῃ {Π6 ΤΥ οὗ {πΠ6 1ιαϑὺ ΜΙπβίοὶ, Οδηΐῖο ΤΥ : 

ἘΔΟἢ Ὀοίζου ΚΠΘ6 τῦδϑ Ὀαγρᾶ ἴο δἱὰ 

ΤῊΘ ὙΥΔΙΤΙΟΙΒ ἰπ [Π6 ΘβοΘ]δᾶθ, 
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8. εἰδότες ὈΥ τηθ8η5 οὗὨ βοοτπίβ βοηῦ ουὖ ἴπ 0Π6 ἐϊπι6 οὗ ργϑυϊοιβ ἰθπι- 
Ῥοϑίβ, σγο ᾿8α ὑπ5 Ιϑατηὺ [Π6 ουδβίομῃ οἵ {Π68 Θῃθιηγ. 
Ν. οἱ 1]. 4. ὃ 4. ἔπειτα ΥΘΒΡΟΠΩΒ ἴ0 πρῶτον μέν. ὧν, ἷ. 6. [Πη9 
ὕνγϑὶνϑ 1Ἰρ}ὑ-δυταθά. αὐτόν, ἱ. 6. ΑΥΠΠΊΘ88. οἱ ἑπόμενοι ἕξ, 18 
7οϊοιοογ8 (γἱ2.) ζω. ἀνέβαινον, δογατν ἰο ριον. Νοῦίοθ {π6 
Θἤδηρθ ἔΌΤ {Π6 ϑογὶϑῦ ὅο [Π6 ᾿τπηρονἔθού, ἀνέβη ΤΘίδυ σ᾽ ΤΏΘΓΘΙῪ ἴο Π6 
ἴλοῦ ὑπαῦ Ατητηθδβ πιοτιηἰθα ἢγβύ, δηα ἀνέβαινον ἀΘΒοΥ ᾽ηρ {Π6 ῬΑΙΓΕΥ͂ 88. 
ἴῃ {Π68 δοῦ οὗ [ὈὉ]]ονγὶπρ' ΠΪΠῚ. ἔπειτα, ὑδοηι. μετὰ τούτους, 47 61" 

ἐΠι686, '. 6. Ὅ6 ὕνγοϊ γθ ̓ ρηὐ- ἀυτηθα ΘοΙηΠ Πθ4 ὈΥ͂ ΑἸΗΤηΊΘε8. οἷς 

ΓΤ ΐο5. ἴο τούτοις, 8Πη4 5 {Π6 ἀαΐ. οοηυηιοαε εἴθ᾽ τὰς ἀσπίδας ἔφερον. 

ἔμελλον δώσειν, τολίοϊ, ἐλιοψ 10676 1ο αοἴέυθγ'" ἴο [μοϑ6 ῆο ουποϑᾶ 
[ἢ61}. 

4. ἐκ (ἢ ἐκ τῶν πύργων) ἰδ υϑθα [ὉΓ ἐν, ἰ Ῥοΐπρ οϑιηρὶογοᾶ ἴο 46- 
μοῖρ {Π6 αἰγθούίΐοηῃ τοὐθηοθ. ὅθ0 Ν. οῃ 1. 18, ξ 1, ἀντιλαμβανόμενος, 
ἰαγίη λοϊα 4γ. 

ὅ. ἐπὶ τὸ τεῖχος, ἷ. Θ. ἴο {μ6]} γοβρϑούϊνθ βίδίϊομβ ἸΡρομ {Π6 τγ8}}. 
οὖ... «δεινόν, 707 ἑλον αἰὰ ποΐ ποι τολαΐ ἐὐα8 ἐδι6 σατι86 97 ἐΐθ 

αἴαγην Ξε: τοπαΐ ἐδ ηνωξέθν' 1068. ἅμα τοΐετβ ὕο {1Π16. οἱ ἐν τῇ 

πόλει τοίουϑ ἴο {Πο80 ΠῸ τοδὶ θα ἴῃ {Π6. ῬΙδοθ, ὑποὶῦ οουταρθο ποῦ 

Ὀοὶπρ' θαα8] ὕο 80 ἀθβρουαΐθ 82 δανοπίαγο (οἵ. 1Π| 90, ὃ 2). ΤὮρβΘ ΠΟῪ 

οὐθαύθα ἃ ἀϊνθυβίοη ἴπ [Ἄν οῦ οὗ ὑΠοὶν ἔρθη 65 Ὑγ 0 ὑγογο ὑγγὶπρ ἰο ΘΒοαρΡΘ. 
τῶν Πλαταιῶν ἀθρΘη 8. ὁ οἱ---ὑπολελειμμένοι. ΟἿ 1. 126. 8.11; 

Π]. 68. ὃ 8. ἐκ τοὔμπαλιν... .. ὑπερέβαινον, ογν {6 8:46 ορροδβὲξθ ἕο 

ἐπαΐ τολθν6 ἐλιδῖ)" Ἡχδῖν ἀ06 76 αὐἰξθηιρένηρ (606 Ν. οἢ 1. δγ. ὃ 4) ἕο »}α88 
Οὐ61" ([86. νγ8}15). τὸν νοῦν ἔχοιεν, πυϊρξ ὑμγν ἐλθὼν" αὐξογυξίοη. 

ὙΠ Πουὺῦ {πΠ6 δυίϊοϊθ νοῦν ἔχειν Β'ρ.]Π95, ἐο λαυθ ἐγυξοϊζρογιοθ, ἕο ὃ δηοιο- 

Ἵπ0 ΟΥ ΟἰθΌ6Υ. 
6. ἐπορυβοῦντο. . . «μένοντες, ἐλι6 7} 6 7078. ἐλθῃ. 10676 ὅπ, Φογ  ιἰϑίογ, 76- 

φηαϊηϊης ὅν ἐδι6 ϑαηυθ ραοθ τς [ΠΘΥ ὝΘΥΘ. 80 οοῃἔιβοα {ΠΟΥ ΚΗΘΥ ποῦ 

ὙΓΒΙΟὮ τα Ὺ ὕο ὕπτη {ΠΘΙΏΒΘΙΥ ΘΒ. φυλακῆς, ἰ. 6. Γπ8 Ρῖβοθ Ὑγογο {Π|0 

Ὑγϑύο ὑἡγὰ5 Κορύ. ἐν... «γιγνόμενον, ὑδιθν 1067}86 αὐ ὦ ἴο88 ἴο οοτ}60- 
ἔμγ6 κὐλαΐ παά παρροηποθά. ὅφο Ν. οἡ 1. 25. 8 1. 

ἤ. οἱ τριακόσιοι. ΤῊΘ ΔΥύο]6. Πᾶ8. τϑίοσθποθ [0 {Π0 τοϊδίϊνο οἷς 
ὙΥ ΒΙΟὮ ΤΟ]]οννβ, πα ὑπογυίου σϑύδ! 8 15. ἀθιηοηβίγαθιγο ἕοσοθ (9, ὃ 160. 
9. Ὁ), ἐδοϑο ἐἴ)"66 ἡιιγοὗ τοῆο Πα δφθγν αρροϊιοα, οἴο. ΟἿ, 1Π]|. ὃ. ὃ 4. 
---- ἐχώρουν... . βοήν, τοθη)ὲ οτιΐδιαα 47 ἐλ6 τοαῖέ (1. 6. ΔΙοηρ; {Π:6 οαἰβ᾽α9 

Δ ποῦ ρου {[Π6 νγ8}1) ἐοισαγ 8 ἐπα ποῖϑο, ἱ. 6. ἰονγαυ 8 {Π6΄ Η͵δοθ 

ὙΠ πο {πὸ ποῖβο ργοςθοαρᾶ, ------ φρυκτοὶ -----πολέμιοι. 866 Ν, οπ 11. 
94.381. ἐς, ἱοιραγαϑ, ἐγ, ἐδ αἱ» οοξίοη, φῇ. ἐκ τῆς πόλεως. 8.60 

Ν. οὔ ἐκ τῶν πύργων, ὃ 4, ΒΌΡΓδ. φρυκτούς, ἷἰ. 6. φιλίους, ἴον [Π9 

οὈ͵οοῦ νγᾶ8 ἴο τ πᾶθν ὑΠ6 Ὑγδγ-Πρἢἐβ οὗ {πὸ ῬΘΙΟΡο ἢ ϑίϑη8. Π561688 ὈΥ͂ 

{μ18. τα] ἰρ]Ἰοαύϊομ. πᾷ ἀϊνογϑο ροβιϊοη. οἵ ὑπὸ βρη δ. ἐς αὐτὸ 

ἔρημοι. 860 
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τοῦτο, 70. ἐδ 8ωηι6 ρ1)}00886. ὅπως---ἦἶ καὶ μὴ βοηϑοῖεν. ΤῊΘ 
ΒΕ] απού᾽γ9 15. ΒΘ ΓΘ ΘΙΠΡΙοΟΥΘα (0 ΘΧΡΓΘΒ8 Πἰσἢ ῬγοΡ ὈΠΙΟγ, (Π6 ορίαῦϊνθ, 
ἴο ΘΧΡΓΕΒΒ ἃ ΤΠΘΓΘ ῬΟΒΒΙ ΠΥ, ἃ Πα 4150 ἰοὺ 5Βῃονν {πμ8ὲ [μ6 οἴδιβο ἴῃ 
ὙΥ ΒΊΟΝ ἰδ βίδηβ 18 {ῃ6 θοῃβθαιθποθ οἵ {π6 βυθδἠπποίϊνθ οἰαθβο. ΟἿ, 
{615 Κύμη. ὃ 809; ΜΡ. ὃ δὅ18. 4 (6π6). ἄλλο τι---ἢ τὸ ὄν, 8οηϊ6- 
ἐλίπιρ οἶδ ἐλαη, ἐξ γεαϊϊῃ τρα8. πρὶν---διαφύγοιεν. ΤΠΘ ορίδἰῖνθ 
Β6᾽6 ΦΌ]]ΟΥΒ πρίν, Ἰπαβηητοἢ. ἃ5. ἰύ 15. ἃ. οοπυϊηπδίϊοη οὗἩ {π6 ἰᾶθα οὔ [π᾿ 
ορύδεϊνθ οἴδιβο (καὶ μὴ βοηϑοῖεν) ὁπ ὙΠΙΟΙ 10 ἀοΘροπᾶβ. ΟἿ. 5615 Καμη. 
ὃ 848. ὅ. β. 

ΟΗΑΡΤΕΗΝ ΧΧΊΙΤΙ. 

1. οἱ δ᾽ ὑπερβαίνοντες κ. τ. λ. ΤΠΘ ΟΥΘΙ 18, οἱ δ᾽ ὑπερβαίνοντες---- 

καὶ κλίμακας προσϑέντες---καὶ ἐπαναβιβάσαντες ἄνδρας πλείους, οἱ μὲν--- 

οἱ δ᾽ ((. 6. τῶν ὑπερβαινόντων---οἱ μὲν---οἱ δέ. ὅ66. Ν, οπ 1. 89. ὃ 8). 

ΤῊΘ σπογᾶβ ὡς οἱ πρῶτοι... .ἐπιβοηϑεῖν ΔΛ6 ῬΑΓΟΠΙΙοΙΪΟ, ᾿μδαϑηηπο ἢ ἃ5 

ἐφύλασσον τητιδὺ Ὀ6 τοίου θᾶ ἴο οἱ πρῶτοι 8πα ποῦ ἰο οἱ δ᾽ ὑπερβαίνοντες, 
Βίποθ {ῃϑὺ ὑοῦ] τηλκθ 811 Ὑ10 Ὑγοτθ Ῥϑββίηρ ΟΥ̓ῸΓ ἰο Ὀ6 Κοορίῃρ 
δαδΡα, Ὑὑγῃῖο ἢ τγὰ8 ποῦ {γπ6. τοῦ πύργου ἑκατέρου (οἷ. 1Π1. 22. ὃ 8) 

ἀΘρθη 8 οἢ ἐκεκρατήκεσαν. τάς τε διόδους τῶν πύργων --- τὰς τῶν 
πύργων πυλίδας. ΔΟΥΚΑΣ. ΟΥ̓ ἀλλὰ... .διήεσαν, 11. 91. ὃ. 8. 
αὐτοὶ ΤΘΐοΙ5 ἴο οἱ πρῶτοι, ἃ5 αἰδεϊηρτ 5ῃ6α Τρογῃ ἐΠο56 ὙΠῸ [Ο]]Ονγϑα ὁπ 

ΒΘΒΪ]Πα, ἃ Πα Ὑ7110 ΓΘ Τ θυ γα ἔο μ6 ΓΘ ὈΥ οἱ μὲν---οἱ δ᾽. μηδένα. ...- 

ἐπιβοηϑεῖν, ἐλαΐ πὸ ὁπ (οἵ [Π6 ΘΠϑτηγ) δλοιία οοηιθ ἐϊγοιισῆ, ἐπόηι (1. 6. 

{προ ρ ἢ [Π6 Ῥάββαρθβ οὗ {πΠ6 ὕουγθ 5) ἐο χιεγγυΐδη, αὐ (ἀρσαϊηδὺ [πΠ6 ῬΙαίω- 

818). - οἱ μὲν 15 τοίουγρα Ὀγ ἩδδΟΚ ἰο οἱ πρῶτοι, Δη4 ἴο ἔποθ8 ὑΠῸ 

Πιδα δἰζογυναγᾶβ τηοπηὐθα {Π|6 ουγουβ, 50 ἐπαὺ 0Π|6 τη581165 τηϊσῃῦ Ὀ6 βαϊᾷ 

ἴο ὈΘ 5θπύ ἔγοτη Ὀδίονν Δπα δῦογυϑ (καὶ κάτωϑεν καὶ ἄνωθεν). Βαΐ νγθ 

ΠᾶγΘ 566ῃ [ῃδὺ [Π6 οἱ πρῶτοι ὙγΧ616 Ρ]ΔΟΘα 85 ριαγᾶβ ἴῃ [Π6 ἄρον Υ5 

οὗ π6 ἐπγγϑίβ, ἈπΠα τηπϑῦ πού ἹΠογοίογ θ6 οοπίοπ παρα τὶ {Π6 ῬΘΓΒΟῺ5 
τοίου θα ἴο ἴῃ οἱ μέν. Τῦ 15 Ὀρφίθο. [9 τϑίϑι: κάτωσεν καὶ ἄνωϑεν ἴο τοὺς 
ἐπιβοηϑοῦντας, ἔλο86 (οἵ {Π ΘηθΙηγΥ) δγίπσίη αἰῶ γγοην δοῖοιο (1. 6. ἃρ- 
ῬΓΟΔΟΒ Πρ οἢ {Π6 στουπα Ὀθονγ. ΟἿ. 1Π1. 29. ὃ 7 (πἴ0.) απ γον αϑουό 
((. 6. δΔΙοῃρ ΡΟΙ {16 γ78}15). ἀπὸ τῶν πύργων ἀΘροπα5 ΠΡΟΠ εἶργον. 

οἱ δ᾽... «πλείους, διυέ ἔγι ἢ ηιδαγιολάϊο οὐιόγ8, ἐἢ.6 σγοαΐον" ραν. 
ἅμα ὈΘ]οπρΒ ἕο θού {Π6 Ῥγύϊοῖρ]65 θθύνγθθη ὑυΒῖο ἢ ἰῤ βίδηᾶβ. ------- 

διὰ τοῦ μεταπυργίου, ἐλγοι ἢ, ἐλ6 8ρας6 δοζισϑθη, {}.6 ἐοιρ6γ8. 
᾿ς Ὁ, ὁ δὲ... «ἵστατο, αγια θ061' α8 θαοΐ, ΟΠ ογΥοϑ8θα, οὐον' ἢ6 παϊέοα. 

ἐπὶ τοῦ χείλους, προτ, ἐδι6 δα. τῆς τάφρου ΠΘΓΘ ΤΟῖδΓ5 ἴο {86 οὔπέϑν 
αἰύοι (οἵ, Π|. 24. ὃ 2). παρὰ τὸ τεῖχος ἴΒ ἴο θ6 ἴΔΚοη τ] παραβοη- 
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σῶν, 8Π4 τοίο 5 ὅο {8Π6 ρατὺ οἵ [Π6 "78}} δαϊδοθηὺ ἰο {Π ἐούγοῦβ, Ὀθύνσθθῃ 
ὙΓΒΙΟ (διὰ τοῦ μεταπυργίου) ἴπ6 Ῥ]αίεοαΠΒ. ὍΘ γ9 Ῥϑββίησ δΙοῃρ ΟΥ̓́Θ᾽. 

κωλυτὴς γίγνοιτο --- κωλύοι. ΟΥ̓ 1. 85. 8 4. 
8. ὙΠῸ Αὐποὶᾷ δπα ΒΙοοιηῖ, 1 μὰν ροϊπίθα οὔ᾽ [Πῃ6 σγοτβ χαλεπῶς 

οἱ τελευταῖοι, ὈδοδαΒ6 ὕΠ 6 56 Π86 ΒΘΘΠ1Β ἴο Του {Π6 ΑἸ ΒΙΘΟ]Υ ΒΡΟΚΘη οὗ 
το {μοβθ ΠΟ ἀοβοθηρα Ἰαδῦύ. ΤῊΘ ΓΘΆΒΟΙ 8 ΟὈ]Ο 5, 85 ὕΠο86 ἴῃ [Π6 

Τϑαν Πα ἰο οοπίθπα 810Π6 Ὑ]} {Π6 ΘΠΘΙΏΥ͂, ὙΥΠΟΒΘ ΠΌΤ ΘΓ ὙὙΘΓΘ Θ0Π- 

Εἰπα8}}Υ ἱπογθαβίηρ δὺ {818 ροϊπῦ, ὑμοὶν νίθυγ οὗ {Π|ὸ οϑαβο οὐ {Π|6 ΔΙ στη 

Βανίηρ ΠΟΥ ὈΘΟΟΠῚΘ ΤΠΟΤΘ Ο68:, οἱ τελευταῖοι 18 ἴῃ ῬΑΓΓ Ἶν 6 ΔΡΡοβΙ 0 ἢ 

Ὑγ 0} οἱ ἀπὸ τῶν πύργων. οἱ τριακόσιοι. ΟἿ 1Π.. 22. ὃ Τ. 
4. μᾶλλον ἴῃ τοΐργθποθ ἴο ἧσσον καϑεωρῶντο Ἰηΐγϑ. ἐκ τοῦ σκό- 

τους ὈΘΙΟΠσ5 ἴο ἑώρων, {πΠ6 ῬΓΘΡΟΒί[ἴοη ἀθποίίϊπηρ ὑπ6 αἰ θοῦ. σΠ6Π 06 

[Π6 δοίϊοῃ οὗ {Π6 σϑὺν φργοοθθαβά. ἐς τὰ γυμνά, 1. 6. ΠΡΟΙ {1|6 τἱρ]ῦ 

46, Ὑνμ10}} νγὰβ πηρτγούθοϊοῦ ὈῪ {Π6 5ῃϊ1614. αὐτοί, '. 6. [6 ῬρΙο- 

ῬΟΠΠΘΒΙΔΠ8. 

ὅ. ὥστε... «τάφρον, 80 ἐπαΐ φυθη ἐδ6 ἰαδὲ γ᾽ ἐλ6 Εϊαέααηβ αγεεϊοῦ- 

γ»αϊοῶ ([Ππ6 Θῃθτηυ) ἦν ογοϑϑίης {6 αἰέονι, ᾿. 6. Βαοοροα θα ἴῃ ογοββίηρ 1η9 
ἀἰτοῃ θοΐονθ ὕπ6 ϑηθιηυ οου]Ἱα Βἰπάρυ {πθῖη. ΤΠδῦ {{|5, ΠΟΥ Θν ΘΓ, Ὑγ88 
οἰδοίθα σἱτἢ οχίγοιηθ αἰ ΠΟ ΠΟΥ 15 βοὴ ἴῃ χαλεπῶς δὲ καὶ βιαίως (οἴ, 11. 

88. ὃ 8). Τὸ 1} 6 βθϑῃ ἐπδῦ {Π6 Πϑγοΐο ῬΡβύβοῃβ (οἵ. 1Π, 22. ὃ 8) ψῇο 

164 {Π6 ὙἼΧ8. ἱπ δβοθῃηᾶίηρ {Π| γ78}} σσοῦθ {Π6 Ἰαβῦ ἴο Ἰοᾶνϑ ἴξ, ὑππ5 βῃον- 
ἴῃς ἃ ΠΟΌΪΘ ἀθνοίϊομ ἰο {π6 βδίθιυ οἵ {Π6 οοιηγαᾶοβ. ΤῊ ρ]δῃ πᾶ 

Θχοουίίοη οἵ {π18 ἀδτίπρ' ἀηᾷ αἰ Οα]Ὸ ΘΠ θυ ΡΥ]5θ, ΒῆοντΒ π8ὺ {Π6Γ} 8 780 
τηδδίθν βρ 15. Διο ηρ ὑΠθ πὶ Θα] 08] 0 ΔΗΥ͂ ΘΠΠΘΓΡΘΠΟΥ. ὥστ᾽ ἐπεὰλ- 

σεῖν, 80 α8 ἐο δ6 ογοδδαίθ; Ἰἰζογ ΠΥ, 80 ἐπαΐ ὁπ οουια 6788 ΟὉ67" Τζ. --------- 

οἷος. - - «βορέου, “ 8ιοἦ, αϑ 8 τἰδιιαϊῃ 7οιιγα τρλθην ἐδ «οὐπια, 18. θαϑὲ ἦη- 

ϑέοαα, 977 πογέϊ." Ατπο]ά. ὑπονειφομένη, 87οῖρῃ, ΟΥ' ϑοτηειοἠαΐ (ὑπο--) 
ϑηοιρῃ, 85 ΒΙοουη. ΡΓΘθΓ8. ἐν αὐτῇ, ἰ. 6. [86 αἰΐοῃ. ὑπερέχον- 

τες, 80. αὐτοῦ τοίογτὶηρ ὅο {Π|6 Ὑγαῦθυ. 

ΘΟ ΆΡΤ ΕΒ Χ ΧΙ: 

1. ἐχώρουν---ὁδόν. ὃ. ὃ 181. 2. φέρουσαν, ἰθααίηφ. τὸς. οὐ 

ἡρῷον, {1.6 ἱθηιρῖ6 97 ἐλι6 λθγὸ Απαγοοναΐεβ. Ἠθ 88 8π ἃποϊθηὺ ῬΙ αἔεθδῃ 

ΘΘΠΘΓᾺΙ οἵ ργθαῦ ἴδηηθ. σφᾶς τοῖογβ ἴο {π6 Ρ]αἴθοδηβ, δηα αὐτοὺς 
ἴο ἴπ6 Ῥοορομππρβίθηθ. ΤῊΘ Β8ΠῚ6 ΤΗΔΥ Ὀ6 β8]4 οὗ {ῃ6 βι]θοίβ οὗ 

ὑποτοπῆσαι πη τραπέσϑαι. ταύτην, 80. ὁδόν. πρὸς Κιϑαιρῶνα, 

ἐοισαγ8 Οἰλμανγοη. ΤΗΐΒ πποπηΐαὶῃ 18 Ὁ Βου ἢ οἵ Ῥ]αΐωδ, πα {πὸ Ῥοῖο- 

ῬΟΠΠΟβίδη5 ΒαρροΟβοα ὑπαῦ 88. ἃ τηδῦξου οὗ οοῦγϑβο, ὑπ6 ἐπρὶοῖνοβ πγου]Ἱᾶ 
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66 {10 Π 6} ἴπ ογθυ ἴο Γθϑο ἢ ὈΥ {πΠ6 πϑαγϑϑὺ ὙὙ8Υ {86 Ἐ]ΘαβΙ πίϑη Ρ]δΐῃ, 
ΟΠ {ποὶγ τοῦθ ἴο ΑΙΠΘΠη8, ὙΠΟΓΘαθ. ΠΥ 0 ΓῸ. ῬαΓΒαΪΠρ [ῸΓ Π6 {ἰτὴ6 

Ὀθίηρ Π 6] ΘΟΌΓΒΘ ἴο {Π6 που ἰουγαγϑ ΤΏΘΌ68. 
Ὡ. τὴν πρὸς... «Ὑσιάς, ἐλ γοαΐ ἰοααΐηρ ἰο ἐδ πιοιιγυζαΐη, ἐοιραγ 8 

Εὐψέμγνα απὰ Ἠγεία. Ἔτοπι Ἐσυίῃτγε ἃ τοδα ρᾶββθβ θθύνγθθῃ {η6 ΤῈ6- 

θη ΟἸΓΠΌτΟπ δηᾷ Μουπὺ ΟἸΓΒσοη ἄονγπ ἰπίο {Π6 ἘΠΘαβΙ πη Ρ] δίῃ, 

Δα 4150 ἰηΐο {86 ρ]αΐη οὗ ορατα. ὙΥ̓Βϑύμου {ῃ6 Ῥ]αύεδῃβ ἴοοΚ {18 

ΤΟ, ΟΥΓ Ῥαββθᾶ δ᾽]οὴρ [88 τοῦθ πηΐγθαπθοηίθα τηοπηΐαϊη- Ῥ 8, 15 οὗ 

ΘΟΌΪ58 ἃ Τηδίξοι οὗ τηθγθ οοῃ]θούασο. ΠῚ ὙΠθοΥ αἰ 465 παιηθα (Π6 Ρ]8 0685 

Ἑγν τ ἃπα Ηνβίθ, ἴῃ πΠ6 ογᾶθι οἵ πὶ. ροβίϊοπ ἕο 956 ροΐπρ' ἔγοτα 
ῬΙαΐερα, Ὁ 15 ἡπουρῃῦ ὑπαῦ {πρὶν Ἰοοαῦϊοη Ομ. ΟἿΤΪ Τη8}05 Βῃου]α "6 Γθ- 

γοῦβοᾶ. ΤΠΘΙΡ οἴδοθ ου ΚΙθρογ 5 Μὰ βθϑῖῃὴβ 0 ὍΘ ΠΟΘ οοπβίβίθηῦ 

τ {Π6 δοοοπηῦ Ποτθ ρίνϑῃ οἵ {6 Πσῃὺ οὗ {ῃ6 Ῥ]αίφθαπϑβ, ὑμ8η {μδὺ 

Ὑ ΠΙΟῊ 18 ἀββσηθα {πθῖη οα [Π6 ΟΥΒΘΓ Τη8}05 συ Ίοἢ 1 Πᾶν βθθη. ΕῸΓ ἴὖ 
τηπβῦ ὈΘ ΤΘΙΠΘΙΙ ΓΘ ὑπαῦ ὑπο] ΘΟΌΓΒΘ τγὰ8 ἢγβύ, πουίῃ, αἰΐθν συ ΒΙοἢ 
ΤΠ6Υ͂ ἐὰγηθα οἵ πᾷ ἴοοὸκ ἃ βουίῃ- βίου αἰγθοίϊοη, 10 πνου]ᾶ 

Ὀνΐηρ [Πθῖὰ ἴο {Π656 Ρ]δ665 ἴῃ [Π0 ΟΥ̓ΘΙ ΠΘΓΘ τηθης]οΠ6. λαβόμε- 

νοι, ἠαυΐπᾳ τεασἠφά. ἀπὸ πλειόνων. Οἵ, ΠΙ. 20. ὃ 2. εἴτ. "ὦ 

ἐλήφϑη. Τὸ ἰβ ὙΠῸΪΥ οπουα] {παῦὺ ΟΠ]Υ ΟΠ6. τηϑῃ Ὑγ85 Ἰοβὺ ἴπ [815 
ΘΒ ΘΓ Ϊβθ. ΕΨΘΓῪ ὑΠῖπρ ΔΡΡΘΘΙΒ ἴο Πδᾶγθ 661 ὙΧ6}} Ρ]ΔηΠθ, ἀπᾶ 6χο- 
οαΐθα αἰβὸ τὶ στθαῦ ΘΟΌΓασΘ Δ Πα 56] [- ρΡοββϑββίοῃ. 

8. κατὰ χώραν ἐγένοντο, οαπι6 δαοῖ ἰο ἐλεῖν βέαϊίογ, ἀπὰ ἐΐ676 76- 
γπιαϊηοά. 866 Ν. οη 1. 18. ὃ 2 (οοπϑέγιοίϊο ῬΥασπαΉ8). 

τραπομένων. Οἷ. τινὲς αὐτῶν οἱ ἀπετράποντο, ὃ 2 ΒΌΡΓϑ. ὡς οὐδεὶς 
περίεστι, ἔοι ἐπαξ πο οη6 βιιγυϊοεί. τοῖς νεκροῖς ἴΒ ἴΠ6 ἀαΐ. οοηι- 
φιοαὲ αἴτεον ἀναίρεσιν. ἐπαύσαντο Βῃιουγ5 ὑπαῦ ἐσπένδοντο 15 864 οὗ 

8η δοίΐοῃ Ὀθσὰπ Ὀσὺ ποῦ οοτηρ]οίθα --ς ἐλενψ ἐοοῖ; ηιθαβι 88 ἰο οὐίαΐῃ, ἃ 

ἔγιιοο, "Ῥαοϊξοὶ ἔτι ατυΐπιο παθοθδαγί.) Αοἰμ!. 

- ΕΥ ,. 

τῶν δὲ ἀπο- 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΧΥ. 

ΒΑ 84 Τ,δοραςοτηοπίδη οοπίτίν 5 ἴο οἴδοῖ 8η πίγβηοο ἱπίο ΜΈ Π]ΘΠΟ, ἀπ ὈΥ [86 ῬΓΟΥΪ56 

οὗ εἰὰ ἥτομῃ [ῃ 6 Ῥϑὶοροπη βίϑηβ, δτοῦ568 ἴῃ6 ἀτοορίηρ βρὶ γι οἵ (ῃ 6 ΜΥΙΘΗἾ8η8, απ τϑα- 

615 ἔμ 1688 ἱποὶπϑᾶ ἰο Ἰἰβίθῃ ἕο ΠΥ ῬΓΟΡΟΞ8]5 ἔγοσα 6 Αὐμοπίδη8 (88 1͵ 2). 

1. κατὰ χαράδραν τινά, αὐ ὦ οογίαΐη, αν θά 4 ὦ ἰογγδηΐ, αὐ ὦ γα- 

οὖπο. διαλαϑών, οἰμαϊης οὐδογυαξίοη. τοῖς προέδροις, ἐλ πια- 
σίϑέγαοψ, ἀπαουθίθα!]γΥ ομόοβθὴ ἔγοτα {ΠΗ δι βύοογαου. ὅδ. 16 80}0], τοῖς 

ἄρχουσι τῶν Μυτιληναίων. ὅτι---ἔσται---παρέσονται---προαποπεμφϑῆ- 

ναι. 8668 Ν. οἢ ὡς εἴη---ἐλπίδα εἶναι, 111. 8. ὃ 8. αἱ τεσσαράκοντα, 
ΟΥ̓. ΠΙ|. 10. ὃ ὃ. ἃς... «αὐτοῖς, τολίοϊ, 106} ἰο Ποῖ} ἐλθηι. 

ΘῈ 
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9. πρὸς τοὺς... «γνώμην, 10608 1688 Ἰγιοϊγιθα, ἐο ἐἶ)6 ΑὐΠιογυαη8 ; Ἰλϊον- 
ἰῖγ Πα ἐποῖν ηυΐηι5 1688 ἐο ἐῆ6 Αἰλοηίαηβ. Οἱ ἔμ πδ οὗ ὑπὸ ὐίϊοὶθ 
ἴῃ τὴν γνώμην, 860 Ν' οα 1Π.. 22. ὃ ὅ. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΧΥ͂Ι. 

ΤῊ6 ῬοΙορομποβῖϑη8 ἀθβραίοι ΑἸἹοϊἄμβ τὶ ἃ ἤθοὶ ο {Π6 δἱᾶ οἵ ἔπ ΜυΕ]Θηΐδη8, ἀπ 8150 
ὉΠΑ͂ΘΥ [Π6 φοϊητηϑηᾷ οἵ ΟἸΘΟΙΏΊΘΠ6Β Τη8 ΚΘ 8Π τρία ἱπίο Αἰοα (ξ8 1, 23); [9 Αἰμοηΐδπ 

{ουτιουν 18 Ἰα᾽α τγαβίθ υγῖ ἢ ἀπΈβα8] βουσὶν, ἘΠΕῚ] {Π6 ΤἈ]ΠΠ|Ὲ16 οἵ {πιο Γ ῬγΟΥ ἸΒΊΟΠ8 ΘΟ ΡΟ8 

ἴῃ6 ἱπυϑαϊηρ; ΔΙΤΩΥ ἴο τϑίατη Πποῖὴθ (δ 8, 4). 

1. τοῦ...-ϑέρους. ΤΠΘ ογοηίβ οὗ {Π|8 ΒΗ γϑϑν οὗ [86 Ὑ8 810 
ἀοίαι]οα ἴῃ ομ8ρ5. 20--99, ἀπ {πΠ6 ὑγδηβδούϊομβ οἵ {ἢ ΒΌΤΩΤΩΘΙ 8.6 ΟΟΠ- 

Ῥιβθα ἴῃ ομρ8. 26-90. τὰς... «ναῦς. πὶ 1Π|. 106. 88; 95. 81; 29. 

81; 69. 8 1, {π6 πύτηθοι οἵ {Π|650 5ῃ105 15 βύαϊθα ἴο Ὀ6 Τοτύγ. ῬΓΟΌΔΟΙΥ 
ἴπ [Π056 ῬΙ8668 [89 τουπα ΠΌΤΟΥ 15 ρίνϑα ; ΟΥ̓ ΤΟΓΟΥ͂ νγὰ5 ὑπ ἀοβδίσπαίθα 

ΠΠΙΉΟΙ, ὑο ὙΥ ΒΙΟῊ ὕνχο ΤΠΟΓΘ ὑἡγογ δααθᾷ, δηα [Π656 ᾿δϑῦὺ 8.6 ονθυ]οοκοϑα 
ὉΥ [Π6 Πἰβύογϑη, Ὑγ0 50}}1 ὁομ πα 65 ὅ0 ΒΡΘΔΚ οὗ {π6 πυτη 61 ΓΙ ΡΊΠΔΠ]Υ 
φββισηθα το Π18 Θη ΟΡ ΪΒ0. ναῦς... «᾿Αλκίδαν. ΤῊΘ ΘοΟπβίγ πο 
15, ἀπέστειλαν ᾿Αλκίδαν ἔχοντα τὰς ναῦς. ΤΠ Θχἰβίθποθ οἵ [86 ὕνγο ρϑὺ- 

Ἐἰοῖρ]65 ἔχοντα ἃ πᾷ προστάξαντες, 15 ΒΟΙηΘΥ δῦ ἐγ  Ὀ]ΘΒΟΙΩΘ ἴο ΟἹ Ό108, 

85 016 ΟὗἉ πὴ ΔΡΡθδῦΒ ἴο Ὀ6 τοαπηααηῦ. ῬΟΡΡΟ ΘΟΙΊρδΓῸ5 Χϑη, ΑΠΔΌ. 

Ι. 2. ὃ. 21, ὅτι τριήρεις... - «Κύρου, 85 δι ἰπβίδῃοθ ΟΥ̓ 8. Β΄ 1118. ΘΟὨ βίο α. 
οἵ οοπδίγαοίΐοη. ΒΙοομηῖ. ΠΟΘ’ πλΆΚο5 προστάξαντες (80. αὐτὸν αὐὖ- 

ταῖς) ΘΧΡΙΔΗΔΙΟΥΥ οὗ ἔχοντα --Ξ- παυΐηρ ἐπ ὁπαγφο 7ογἐψ-ὕιοο 8.08. α8 

δΟΉ να 167). ἧσσον... «ἐπιβοηϑήσουσιν, πυΐρθξ ἐδι6 [688 8οηα ἀϑδὲδέ- 

ἀπο6 ἀγαϊηβὲ ἐδ 7166 ὲ ἘΠῚ λαὰ βαϊϊοα ἰο Πγψεϊίογιο. 

2. Κλεομένης, ΟἰἸδογηθη68, ντᾶβ. ἴμ6. βΒθοομα βοὴ οἵ Ῥαυβαῃίαβθ, ΗΪ8 
οἰ θυ Ὀνούμον Ὀθὶηρ Ρ]οἰβίοαπαχ ὑΠ6 ἔθ υ οἵ [η6 γοῦὰπρ κίηρ, γγ80 πᾷ 
ῬΘθη δχ]θα ἴτοτὰ ὥϑραγία (11. 21. ἃ 1). νεωτέρου ἔτι, δοίη μού ἴοο 

ψοι ἴο βονυθῦη. ὅθ Ν, οχ 1. 107. ὃ 2. 

8. εἴ τι ἐβεβλαστήκει, εὐἠωΐξουον ἤακ 8ργοιυ θα, οὐδ ΟΥ̓ ϑρυιιῃ τ 
αγαΐη. Ἐοίθγθῃοο ἰβ ἢϑα ἴο βρτουΐθ ἔτουα ὑπ ϑύθπτηρβ οὗ ὑγθθϑ, Ὀ]Δ 68 
οὗ σταίη ἔγοσα βοᾷ δοοϊἀθηΐα!]ν βοαυϊζου θᾶ, ἃ πα ὑυμδύθνου οἶβθ βργουίθα 

Οὐΐὖ, ΟἿ᾽ ΚΤΘῪ ΠΡ ΒΡΟΠύΔΠΘΟΙΒΙΥ ἔτΌσ {Π6 50]]. 

Οὗ Π. δὔὅ-δγ. 
4. ἐπιμένοντες.. . -πεπεραιωμένων, 7007" τοωϊέϊη ἡ, σογυϊγιαΐ, φαρεοΐα- 

δΐοη 4 ποανῖη 8οηιοἐυη 7γοηυ 1μοϑῦο8, (ν12.) ἐπωΐ ἐποὼ" ποοὲ πα 
αοἸυουθᾶ, βοπιοί]ηϊησ. ἀεὶ ὈΘΙΟΠΡΒ ἴο πεύσεσϑαι, ἃπᾷ τὶ 15 ΘΧΡΙαἰποα ὈΥ͂ 

τῶν... «πεπεραιωμένων. 

. ᾿Ὶ ,’ 

μετὰ τὴν δευτέραν. 
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ΟἿΕΑ ΡΤ Έ ΡΒ ἘΟΧΥΈΙ.: 

Τὴ6 ΜΥΕΙΟΠΐ8Πη8 816 Θοταρο]Θἃ ἴο ΘΟΠ16 ἴο ἴθυύτη8 τι ἰπ6 ΑἸΠΘπΐ8}8 (8 1) ; [01 58] ίμτιβ 
ΒΪΤΗΒ6Ι ἀρβραϊτίπρ οὗ {Π6 αιτῖγδὶ οὔ [Π6 Ῥϑιοροπηοβίδη ἢ θοῦ, ἀστηθὰ {Π6 Θοσητηοη ῬΘΟΡΪΘ ἴῸΓ 

8. ΒΆΠΥ͂, ὙΠῸ ὁπ τθοοὶνίπρ ὉΠ ΟῚ ΔΥΤῚΒ τοδηιβοᾷ ουθαϊθποθ ἴο [Π6 τηϑο βίσδου (88 2, 8). 

1, διὰ τάδε, 7017 ἐλ6 γοϊϊοιρίγι γ6αϑβοΊ8. 

2. πρότερον ψιλὸν ὄντα, δεῖγι ὑ4 7076 ἐσ ἠιἐ-αγηιοά, τιοῦ τοὐέπιοι αΥ̓Ἠι8, 

45 ΗΟΡΌΘ5 ΕΓΒ ΉΡΘΙΥ ΤΟ ΠΘΙΒ ἰύ, ΤῊΘ ΟἸΙΡΆΓΟΠΪΟΑ] ρα ἴῃ ΜΥΌΙ]ΘηΘ 
δᾶ τὶ 6 14 {Π6 ΠΘΑΥΥ ἈΓΠΊΟΙ ἔγροτα {Π 9 ΘΟΙΠΙΠΟΠ ΡΘΟΡΙΘ, ἴπ ΟΓΘΙ {80 
ΤΉΟΓΘ οἰ ἴδούμα!]υ ἕο Κορ {μθῖη 'ἰπ ἃ βίδίθ οἵ βῃθογαϊηδίίοη. ΑΒ Β00ῃ, 
ΒΟΥΤΘΥΘΓ, 85 βδ]ύμ8. αἰβυγ θα θα ΔΓΤη8. Δηοηρ {Π6Π|, τυ ἢ [ῃ6 ἀοβίρῃ 

οὗ Ἰοδᾶϊηρ ἔμθια ἀσαϊηβῦ [Π6 ΘΠΘΙΩΥ, {Π6Υ 5ΒΠ001Κ οὔ᾽ {Πῃ6 γόοκθ οὗ {πϑὶν 

ΒΕΡΘΥΪΟΥΒ, 8 Πα ΔΘθα μη θα ὉΠΘΙΉΒΘ]γ 65 {Π6 ΤὈΠποίϊοη8 οὗ ρονθγῃτηθηῦ. 
8. κατὰ ξυλλόγους τε γιγνόμενοι, δείηῳ οοἰϊοοίοα ἔπι, σγοιρ8, ἃ8 18 

πΒΠ8] ἴῃ βϑαϊυουβ σαί που πρθ, ΠΘΓΘ Ρ]ΔΠ5 ΟὗὨ δοίϊοῃ 8.6 αἰβοπββθᾶ δπᾶ 

τηθίυτοᾶ. ΟΥ, Χρη. Απ8ῦ. Υ. ἴ. 81. Ὑο ἢπα ξυστάσεις Ἰηδίοδα οὗ 

ξυλλόγους ἴῃ 11. 21. ὃ 2. 

ΘΟἸΑΡΤ ΘΒ ΣΧ ΣΥΤΙΙ, 

ΤῊ ΤηΒΟἸΞΊΓΔΟΥ 816 ἐπ ΓΘ ΌΤΟ ΘοΙ ΡΟ ]]6α ἴῃ ἔπ 656 οἰ ΓΟ Τβία ΠΟ68 ἴο οαρ᾿τα]αΐθ ἴο (π6 ΑἰΠοπΐβη8, 

ἴο Β6 ἐγθαίθα 85 1ξ τηϊσμὲ θ6 ἀοίοστηϊ πο δ ΑἴΠ 6185 (8 1); Πο86 ηοῸ μα Ὀθθη ἴῃ δοιτοβροπᾶ- 

866 τίη ἐπ6 Τιδοθςουπομπίϑηβ ἢθο ἴο ἴπ6 (θη }168, θα Ὀοΐηρ ἱπαποθᾶ ἴο οοτηθ ΖΟσίἢ, 8.0 

βοΐ ἕο Τ 6408 ἴο δυγαῖΐ ἰῃ6 ἀθοϊβίοη οὗ [πΠ6 Αἰ πο π8η8 τοβρθοίίπρ ἔμ θυα (88 2, 8). 

1. οἱ ἐν τοῖς πράγμασιν, ἐλο86 ἦγ) ροι06)' --- ἐξ 6 ηιασίϑύγ αΐέ8. 

ὄντες ἀρρθπᾶβ οῃ γνόντες. ὅ866 Ν, οῃ 1. 36. ὃ 1. ---- τῆς ξυμβάσεως, ἐλ6 
αφγεθηιοτιέ, ἐΐ6 ἐθγη18, ΟΥνἹ ὙΥ ΒΙΟῊ {Π6 ΘΟΙΉΤΠΟΠΒ ὑγ6Γ6 δ θοσῦ 0 ΒΌΓΓΘΠΑ͂ΘΙ 

Ἐπϑιηβοῖγ 5 ἘΡ ἴο ἔῃ6 ΑὐΠθη] 88. κινδυνεύσοντες 18 ἀΘροΠπαθηῦ ΠΡΟΙ 
γνόντες. ὥστε --- ον οοπαϊέϊον, ἐμαί. Οἷ, ΜῈ, ξξ 479. ἃ; 629. 

βουλεῦσαι... . βούλωνται, ἔο ἀοίογηνΐηια α8 ἐλεψ ρίθαδθ οοποογημ ἐἢι6 
νεἱ]ογυίατ8. αὐτοὺς---Μυτιληναίους. ΤΠΘ ΤΠΟΓΘ ὩδύΠΓΆ] ΟΥΘΓΡ 

σου] αν ὈΘΘη Μυτιληναίους---αὐτούς. ἐν. «« «ἔλθωσι, διέ ἔχ ἐδι6 
πιοαγιιοἠϊθ εγυξὶν ἐλομ δἠλοιία τέγη. Ἐθίογθποθ 15 "δα ἰο {π6 Μίγι]ὁ- 
Πΐδη ΘΙΏΌΑΒΒΘΥ 0 ΑΙΠΘΠ8. 

9, οἱ δὲ... Λακεδαιμονίους, διέ ἐΐοδο τοῖο παᾶ ᾿οϊα οοπιηυιγυϊσαϊζίοτ, 

εὐὐε, 16 Γασοαςηιοηπίαηϑ. περιδεεῖς, ἦγ σγεαΐ ζδαγ,, Ῥτὶποῖρδ}]}ν οὗ 

{86 Αἰμοπΐδηβ, θαὖῦ ἴπ Ραγί, ρΡϑυδρ8, οὗἨ {Π 6] ΟὝΤῺ ΟἰΓ1ΖΘ 8, ὑγ0 σγου]Ἱᾶ 

ῬῸ ἄϊβροβθᾶ ἰο ὈΪδτηθ {Πθτη. 858. [π6 δςθουβ οὗ [6 Ῥγοβθηῦ οϑ᾽ϑιηϊγ. 
---- ἐσῆλθεν ἐδ οἰέψ. οὐκ ἠνέσχοντο, “ἐλπεψ οοτϊα ποΐ γεβέγαϊη 
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ἐμοηιϑοῖυ68.") ΒΙοοτηξ, ὅμως, ἷ. 6. ΔΙ ΓΠοῸΡἢ Δϑθαγϑηοθθ οὐ βδίδυ 

μα Ὀδθθὴ ρίνϑη ἰο ὑπ ὈΥ ῬΆΟΠΕΒ, ψοέ ἑλομ 76 ἐο ἐδ ἱοπιρῖο8. απᾶ 

δαΐ, οἴο. ΤῊ Ῥγροβιθϊομ οἶνϑβ ἴο ὑη6 ψϑὺ {Π6 Ἰᾶθα οἵ Ῥγθνϊοῦβ τηο- 

ἰΐοῃ. ὅθο Ν. οχ 1. 18. ὃ 2. ἀναστήσας αὐτούς. 866 Ν. οπ 1. 120. 

8 11. ------ ὥστε μὴ ἀδικῆσαι, οτυ οοπιἰέζογυ 97) ἀούηρ ἐδόην τὸ ἡη)ι. 

8. ἼἌντισσαν. ΑΠύϊδθα ἸΔΥ͂ Οἡ {86 νγοϑὺ 8146 οὗ {ῃ6 ᾿ἰβαπᾶ. 

προσεκτήσατο. ὅ66 Ν. οῃ 1. 114. ὃ 8. 
Δ ααλιιϑίοα ἔην ἐδ τοαν 6 ἐποιισῆέ δε8έ. 

, ι - Ε διὸ γ΄ καϑίστατο ἣ αὐτῷ ἐδόκει, 

ΟΗΠΑΡΤΕΒ ΧΧΙΧΣ. 

1π Θοηβθαπθη66 οὗἩ ἐμοὶ ἰηδοίοη, ἴῃ 6 ῬΘΙΟΡΟΠ βῖδ 8 ἴπ {Π6 ΤΟΥ Βῃ105 ἄο ποῦ τθϑ0ὴ (Π9 

᾿Αβίδιεο οοαβϑῦ πη Ὁ}] Βοτ6 ἄδυ8 αἰζου {Π6 οαρὶ Γα]δίϊοη οὐἠ ΜΠ ]Θπθ (ὃ 1); δὖ τυ μῖοῖι τπηθ [Π6 Υ 

ΒΟ] 8 οοπβυϊδίϊοῃ ἴῃ τοβρϑοῦ ἴο ἐποῖσ Γαΐατο του θη θηΐβ (8 2). 

1. πλέοντες... «ἐνδιέτριψαν, τοαϑέεά, ἐΐηιθ ἦγ δωϊζίη αδοιέ Ῥοϊοροτηο- 
8:8. ὙΠΟΥ οἀρὩῦ ἴο Πᾶγθ οΥΟββθα {Πη0 ύρθϑη τυ ποὰῦ δὴν ἀοΙαγ. 

τὸν ἄλλον πλοῦν, ἐλ6 γεδὲ 97 ἐδ6 τογαφθ. σχολαῖοι 15 (6 Κοη Δαν ὶ- 

411γ. ὅ686 Ν. οῃ 1. 184. ὃ 1. ----- ἐκ τῆς πόλεως, 1. 6. ἴπ ΑἴΠΘη5. ἘῸΓ 
{86 α86 οἵ ἐκ (ΞΞ ἐν), 866 Ν. οἱ Π|. 22. ὃ 4. ἔσχον (ΞΞ- προσέσχον). 

566 Ν. οἡ 1]. 95. ὃ 8. ἀπ᾽ αὐτῆς, ἷ. 6. Το 1)6]05. Ἰκάρῳ καὶ 
Μυκόνῳ. ΤῊ τΤο]αῦνο ροβιθϊοπ οὐ {Π686 ἰβ πη 5 18 ἱηγοῦίθα, βῖποθ ἴο 
ΟΠ6 Β8Π1ηρ ἢτῸΠπὶ ῬΘΙΟΡΟΠΠΘΒῈΒ ἴο Τ.65ΌΟ5, ΝΙ γΘΟΠΠΒ ΘΟΠΊ68 ἢγβῦ. 
ἑάλωκε, τοα8 ἑαΐόηι, ἰ5 1πΠ6 Ατὐῇ. Ρογῇ, οἵ ἁλίσκομαι. 

2. τῇ Μυτιλήνῃ ἑαλωκυίᾳ, γοηιν ἐλ ἐΐηιο 47 ἐν 6 ὀαρέι" φ᾽ Ἡψεϊϊοηθ. 
566 Ν. οἢ ταύτῃ, 1. 18. ὃ 4. ἐκ τῶν παρόντων, ἴην ἐδ ργεβοηυξ οἷγ- 
σινηιϑέαγι668, 

ΟΗΑῬΤΕΙΝ ΣΧ, 

ΤΟ ΑΡΙῸΒ δὴ Ἐ]οΐδη ὈΤΡῸΒ ΡΟΝ ΑἸο 85 {Π6 αἰζοτηρὺ ἴο τοῖακο ΜΥΈ]οπο Ὁ 6 βαᾶθῃ δββϑαϊὲ 

(81), οα [86 στουπᾷ [δ΄ [Π6 τιΒ18] πο] σΘ μο6 νυν νυ Βοἢ. ἃ ΙΔ δὲ οαρθιτοα 18 συγ, 

ΤΟΠΘΓΙΒ ἰΐ Θαβυ ἴο Ὀ6 τοίβΚϑῃ ὈΥῪ 8 δα ᾶθῃ δἰίδοκ, 8η4ἃ Βα ἢ δὴ Δοιμἰθυθιηθηῦ του ἃ Θχοπι- 

ῬΗῪ μι δὲ το οϑ]ρα ἴμ6 ἀποχρθοίθα ἔὰΓη8 οὗἨ γγᾶν (88 2, 8). 

1. πάρεσμεν. ΤΠ ἢγβῦ Ῥϑύβοι 8 πϑοᾶ μθγῦθ ἴο ᾿ἱποϊ πᾶθ {Π6 ΒΡϑα ΚΟΥ 
Εἰ μλ56 1 ἴῃ 0Π6 ΠΌΤΩΡΟΙ οὗ ὑμοθθ ὙΠῸ 8΄Θ δα ΓΟΘβοῦ, -τ-- πρὶν ἐκπύ- 
στους γενέσϑαι, δε 7076 106 αγὸ ᾿δαγὦ οὗ, ἱ. 6. Ὀθίογθ ἰῦ ῖΒ Κπουγῃ ὑμαῦ τγϑ 

816 ἴῃ {818 αδγίου. ὥσπερ ἔχομεν, }τι8 αϑ 106 α᾽6, 1. 6. νυ Πουὺῦ 
ΔΏΥ ἄἀοἰαγ. Οἵ, Χρϑη. Απδῦ. ΤΥ. 1. 819. Τῆρβο νγουβ θὴρ ἴο πλεῖν 

ἡμᾶς. ΤῊΘ Βρθαῖκου παα ἀουθί]685 ἴῃ μΪ8. ογθ ὑμθ ἀϑὰ8] αἰ]αύουπθβ5. οὗ 
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{ῃ6 ϑραγίδηβ, ὑυ βίο τθηἄογθᾷ {Πθπὶ ᾿ποϑρ 8016 οὗ τηϑκίηρ ἃ ταρὶ ἃ τηονο- 
Πηθηΐ, ΒΠΟἢ 85 νου] ΘΔ Ό]6 πθῖὴ ἴο ΒΌΓΡΥΪΒΘ 8 ΘΗΘΠΗΠΥ. 

Ὡ. κατὰ... εὑρήσομεν, 701 ἐέ ἐδ ζἰβοῖψ ἐλαΐξ το6 8ηα[ὶ γρα σγοαΐ τραπέ 

47 τραξοἠ  ιεΐηι685 (ΠἸΌΘ Αγ, ηυμοῖ, ἐπι ιαν ἀ θα γ.658), διιοῖ, α8 18. παΐζωγαΐ ἰο 
φιθην τοῖο παὺθ ιι8ὲ ἐωλόη α οὐΐψ. 1 Πᾶν πὶ 6ο6]. απα Κυῦρ. τηϑαθ 

ἀνδρῶν ἴο ἀδΘρεῃα οἢ τὸ ἀφύλακτον. ΟἿ Ῥορρο, ϑᾳρρ!. Ααπού. Ρ. 190. 

κατὰ μὲν ϑάλασσαν. ΤῊΘ ΘΟΓΓΘΒΡΟΠΑΙΠρ Βθπΐθποθ 8 εἰκὸς δὲ καὶ 
τὸ πεζὸν αὐτῶν. 

8. μετὰ τῶν ἔνδον, τοὐέ, ἐλ αἱὰ γ᾽ ἐλιο86 εοἱτἠίη, 1. 6. οἵ [πὸ ΔΙγΕ]6η1- 

8Ώ5, ὙὙΠ0 Θβροιβϑα {πῃ6 Ῥϑὶορομπϑβϑίδη οϑα56, ἃ5 ΔΡΡΘΔΙΒ ἔγοτη {π6 ποχῦ 

οἶδαβο, εἴ τις... «εὔνους. μὴ ἀποκνήσωμεν. ὃ. 218. ὃ 2. νομί- 

σαντες... «τοιοῦτον, ἐδιη δῖα ἐπαΐ (γΠδῦ 15. 641166) ἐλ6 πἰπιοαρφοίοα, ἐπγγν 

47 τον 8 ποίμέηᾳ οἶδ ἐλαγι βοηὶθ διε, ἐλιίηι αϑ ἐδιῖβ. ὃ γτϑίϑυβ ἰο τὸ και- 

νόν, 8Π4 15 ἀθβρθηάθηῦ ου φυλάσσοιτο. ΤΠ νου 8 Ἰηοιρι ἰδ θη οὔ 
ὉΠ18. Ῥϑββαρθ 1 Πγπβῦ ρ888 ΟΥ̓ΘῚ [ῸΓ {Π6 58Κ8 οἵ Ὀγθν νυ, μανίηρς δἀορίθα 

[Π6 ὁῃ6 ὙΈΙΟΝ οα. {Π6 ὙΠΟ] 5668 ἴο 6 ᾿ϑαβὺῦ 1140]6 ἕο οδ]θοίίομβ. 

εἴ τις... «ἂν ὀρϑοῖτο. ΟἿ 8. ὃ 216. 1. 
ΞξΞ ἐν τοῖς πολεμίοις ὁρῶν. 

τοῖς πολεμίοις ἐνορῶν 

ΟΗΠΑΡΤΕΒ ΧΧΧΙ. 

ΤῊΐ8 δάνίοθ οἵ ΤδαἐαρΙτ8 18 τοϊθοίοα Ὺ ΑἸοᾶδ8, τυ μΘΓΘ ΡΟ ΟἴΠΟΥΒ. ἀΥΡῸ ΗΐπῚ ἴο τη8Κ6 8 
ἀοβοοπῦ Προη Τοπΐα, απ ἴο ὁπᾶάθανου ἴο Ὀσΐπο δρουέ 1.5. τϑυοὶέ, οΥ δὖ Ἰϑαβὲ ἴο αἰ πυ Ἰβῃ ἐμ 

ΤΘΥΘΠῈῚΘ 8Ππα ᾿ἴποῦθαϑθ ἔῃ8 θχρϑῆβθ οἵ ἴπ6 Αἰμπθηΐδη βίαίθ (8 1): αὰΐϊ {18 βἄνίοθ ἢ. 8180 
Τοϊοοῖβ δηα ἀθίθυ τη] 68 ἴο 581} Ὅ80Κ ἴο ῬΘΙΟροηπ 6888 (8 2). 

1. ἄλλοι δέ τινες κι τ. Χλ. ΒΙοοπιῆ, ΤἸΡΒΕΥ Βαρροβοβ ὑπαῦ {π686 τοῖα- 

ΒΘΘ65. ὙῸΓΘ ἴδνογθιβ οὗ {Π6 Δι βίοουδου, γῆηὴοὸ μ84 Ὀθθη γίνη ουὖ οα 

ὑμαῦ δοοουηῦ ὈΥ {Π6 Αὐἰμοπίδπβ ἀηα [Π86 ἀθιηοογαίϊοα! ρατγ. ΤΉΘΥ 
ὙΘΓΘ ΘΥΪαΘΠΟΥ ΡΘΓΒΟΠΒ Οὗ ΓΆΠΚ, ΟΥ {Π6Υ χοῦ] ποῦ μᾶγθ Ὀθθη δαμηϊ θᾶ 

ἴο {118 ΘΟ ΠΟΙ] οὗ νῶν. ὙΠ Τιδβ ῖδηβ ΠΟΘ τηρη πο ὑγθ 8 τηοϑῦ 

ἸΙΚΘΙΥ [Π1}6 δια ΒΒ ΔΟΥΒ ΒΡΟΚθη οὗ ἴῃ ΠΙ]. ὅ. ὃ 4; 8. ὃ 1, Ο Ὑγ6ΓΘ ΠΟΥ͂ 

οα {ποῖ τϑίθση ἤοπη ῬΘΙΟρΟΠΠΘβιβ. ἐπειδὴ... - φοβεῖται -Ξ-Ξ- δἴηισ6 

ἠδ 7εανοά ἐἸιῖ8 αβ ἕοο ἀαηφόγοιϑ. “ΤΉΘΓΘ 18 βοιηθίϊπρ' ροϊπίβα, ποῦ ἴο 

ΒΔΥ Ῥαηρθηΐ, ἴῃ {πΠ6 ἔαρῃ ; 1 Ὀθίηρ' δΙπιοϑῦ ἰδητϑιηοπηῦ ἴο οΔΠΠ[}ὴρ ΑἸοῖ- 

445 οσιραγα." ΒΒΙοοπηῖ, ἐκ πόλεως ὁρμώμετοι, 1. 6. τηϑΚῖηρ 8. ΟἾΤΥ 

ἴῃ6 456 οὗ ορϑγϑίϊοῃμβ. ὅ88 Ν. οἡ 1. θ4. ὃ 2. οὐδενὶ γὰρ ἀκουσίως 
ἀφῖχϑαι κ΄ τ. Χ. ΤΠΐβ ΘΧοΘ α ΠρῚγ ΟΌΒΟΌΓΘ Ῥαββαρθ ΡΓΟΌΘΌΙΪΥ ὉΥ1}} ΠΟΥ ΘΓ 
ὍὈ6 ᾿πίουργθίθα ἴῃ 8 ὙΑΥ ἴγθο τότ ΟὈ͵θοίίοηβ, βίποθ {π6 Μ585. αἰ ΗΓ 

ΤΠ, Δηαἃ [ῃ6 Θχοθθαϊπρ' ὈΓΘν ΟΥ̓ ΤΘΠ6ΓΒ Ὁ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ [0 ΒΕΡΡΙΥ͂ ΒΟΙΘ 

ὙγοΓ 8, ὙΥΒΊΟῊ οαπηοῦ Ὀ6 οἸἸοἰ θα τϑϑ ΠΥ ἕλοι [Π6 οομίθχὺ. ΤΉΘΓΘ 8 ΠῸ 
ΑἸ ΟΌΪ τ ὑπ6 οοπβίσιοίίοη οὗ οὐδενὶ... .ἀφῖχϑαι, 701 δ αγγήυαῖ 



6002 ΝΟΤΕΒ. [Βοοκ ΠΙ. 

λαᾷ ϑοθη εἰτυιοθίοοηιθ ο πὸ ὁπ6, [8 γὰρ ΒοΡνίηρ ἰο ἰηἰγοᾶπορ [Π6 οαῦβθ 
85. ἃ ΤΌΔΒΟΙ ἴοι ἐλπίδα δ᾽ εἶναι (50. ἔφασαν), απ ἐΐομ βαϊᾷ ἐλαξ ἐδ} 6 

1068 ἤορ}6 (οὗ βιιοο.85). [1ἢ [86 ὑγογαβ 10] Ουνίηρ,, 1 8πὶ οὗἩ [Π6 ορίὶπίοῃ, 
() μαῦ [86 τγοδαϊηρ οὗ Ὁιμαον (αὐτοὺς ΟΠ] Ὀοΐπο ΟΠμδηρθα ἴο αὐτοῖς) 

18 βαβίαϊποα ὈΥ {Π6 Ὀθβῦ δα ΠΟΥ 8Π4 τη Κ65 {Π6 θβϑῦ β6η586, ὙυΒΊῸ ἢ 18 
ΠΟ 5118}} Θυϊᾶθῃοο ἴῃ 15 ἔγΟῦ ; 8πα (2) ὑμδῦ [Π6 δροάοβὶβ Θουητη  ΠΟΘ85 

ὙΠ} πείσειν τε οἴεσϑαι, ὉΠ]655 ΒΟΙῚΘ ὙΓΟΓ5 816 Ἰοβὺ ἔγοτη [ἢ 6 ρᾷββαρθ, 
τ Π]οἢ. οὗ ΘΟΌΓΒΘ 76 Ο8 ὭΘΥΘΙ ΚΠΟῪ ὙΥ10}} οογαἰπίγ. ΕἸΌΙ {Π15 τϑαᾶ- 

ἰηρ' Βη4 ΘΟΠΒΌΡΠΟΙΟΠ Ὑ76 ΤΠΔΥ ἀουῖνο [Π6 ΤΟ]]ουνηρ' ἐγαπβ]δίϊοπ ; πὰ ἐῦ 
ἐμὸν οοιαᾷ ἀεοργῦνθ ἐλ Αἰμοηΐατβ 9 ἐδιὶβ γϑυθγυιθ (Υἱ2. {Ππ|ὸ τυ θηιθ 
ἀονῖν δα ἔγότη Το μἶ8), τολίο, τρα8 ἐδ σγοαϊοδέ ἐλθῳ ροθδϑεϑϑοᾶ, απᾶ ἐγ αἱ 
ἐλ6 βαηιθ ἐΐπιθ ἐλψ (1. 6. ἴμ9 Τιδοθαφιτηομίβηβ, 1, δηβ, ἃ πα ΙΟπΐ8 5) 
οοτϊά οὐξαΐη, (ἔγοτα Τοπἶα) ἐλ ηιεαγιβ (ΠἸ θυ} γ, ἐλδ δ ροηι86) τι θ 688) 

0 σα οἷν ἐλ τρσαῦ ἀφαϊηδέ ἔλθηι (. 6. [μθ ΑΥὐΠΘηἰδ 5), λον ἐλοιισῇέ 

ἐλαΐ {λον δου ρΡεογβιαίο, οἴο. ἐφορμῶσιν δρΊΘ05 ὙΠ σφίσι, δπᾷ 15 
ΤΟ]]ονγοᾷ ἴῃ {π6 ἀαίϊνο (5. ὃ 202. 1) ὈΥ αὐτοῖς τοξοτγτϊηρ ἐο 186 Αἰμρηϊ- 

88, ΒΌΠΙΘ Τα ἐφορμοῦσιν (ραν. οἸρΡ16 οὗ ἐφορμέω) αὐτοῖς, ἀπ Το ΠᾶοΙ, 
7 ἐλεν ((. 6. πὸ ΑΥΠΘΠΪ8Π5) ηυϊγλΐ δ αὐ θαρθηδα τοῖα τοαξολίη ἐλθηυ 

(1. 6. [πὸ Ῥϑὶορομηθβίδηβ). Βαῦ {Π|8 Ἰάρα νγοῦ]α θ6 ᾿τηρ] θα ἴῃ [Π6 1085 

οὗ {Π6 γϑυθππρ, ὙγΒΙΟἢ 15 Γοίουγθα ἴο ἴῃ {Π6 ργϑνίοιιβ οἰδιβθ, δπᾷ σνου]ᾶ 

ΒΘ {πουθίουθ ΠἰΚ ἃ τϑροίϊ οι οἵ {Π6 βϑηθ βθῃπηθηῦ, ΠΟΥ α5. ἴῃ 

Δα! η ἴο 0Π6 1055 οἵὁἨ {Π 611 Του θηπθ, ΔηΠα {Π6 ᾿πουθᾶβθ οὗ θχρβπαϊξαγθ 

ἴπ τη ηὐαϊπὶπρ {Π6 ὑγϑν ἰπ {πο8 ραγίβ, ὑπο Θμθυηΐθβ ὑγου]Ἱα θ6. 411 [Π6 

ὙΈ11Ο ἀογίνίηρ ὉΠΘΙΓ ΤΘΒΟΌΓΟΘΒ. ΠῸΠῚ [86 σουπέγ 68. ( ΒΙοἢ μδα ὈΘΘη 
ἐγ θαΐατυ ὕο ΑΥΠ16η5), πᾶ ἐμπιβ {Β6 ΓΘ σου] Ὀ6 ἃ ὑνγοΐο!α ἱπαποθιηθηΐ 
ἴον [88 Ῥεγβίδῃ βαίγαρ ἴο ἰβκο ραν ἴῃ ἐπθ γᾶ. [10 του] Ὀ6 ρυθβαμηρ- 

Τἴοη ἴῃ Τὴ6 ἴο ΒΈΡΡΟΒΘ {πΠδὺ {Π15 ᾿πίθυ ρυθίδίοη νν}}} σθοοῖνϑ {Π6 αϑβθηῦ 

οὗ 411. Ὑοῦ οἡ {πΠ8 016, 1 οαπποῦ θαῦ {Πηκ {πᾶὺ 1ὖ 15 {η6 Ἰφαβῦ 

ΟὈ] οἰ ΟΠ8016 οὗἨ δὴν συ ΐοἢ Πμᾶ5 νοῦ Ὀθθη σίνϑη ἴο ἐπ ραββᾶρθ. ΤῊ 

ΤΟ ΔαΙηρ' ἃπηα Ροϊηίϊηρ οἵὗὁἨ 606]. πᾷ ἸΚτῦρ, 15 ὑοῦ τ} οἰδπρ : ἣν ἐφορμῶ- 

σιν, αὐτοῖς δαπάνη [σφίσι] γίγνηται. Πισσούϑνην. ὅ860 Ν, οῃ 1. 
115. ὃ 4. 

8. τὸ πλεῖστον τῆς γνώμης εἶχεν, 7εῖξἐ πιοδὲ ἐποϊέποα. Τὰ γοβρϑοῦ ἰο 
[Π6 οοπβίγποίϊοη, ΒΟΠῚΘ ΡΌΥΘΙΠ τὸ πλεῖστον ὈΥ κατὰ Ὁπᾶογβίοοί, ἃπᾷ 

ἴΔΚΘ τῆς γνώμης ἄρροπᾷ οῃ εἶχεν, 6 τρα8 φιοδέϊψ 97) ἰλ6 ηυϊιᾷ. Βαΐ 
ὕΠ6ΓΘ 18. ΠῸ ΠΘΟΘΑΒΙΟΥ [ῸΓ (8, [Ὁ τὸ πλεῖστον τὴν γνώμης τ--- τὴν πλεί- 
στην γνώμην. ὅτι... -προσμῖξαι. ΤῊ5 ΑἸοΙᾶδ5. χὰ. ϑυἹαθηθ]ν ἃ 
τηοϑὺ ᾿πϑῆποϊθηῦ οομητηδηᾶου. Ἠδᾶ μ8 Ῥοββοββθᾶ {ῃ6 θῆθυρν δηᾶ ἰδοὺ 

οὐ Βιδβιδβ, ἃ ὙθΥῪ αἰ ογθπῦ γθβα]ῦ τηϊρῦ πᾶν Ῥδοπ οχρθοίθᾶ ἔοι 
(818 Ἔχρϑαϊίοη, 



σβαρ. ΧΧΧΠΙΙ1 ΝΟΤΈΕΈΞ. 608 

ΘΗ ΡΤ ΗΝ ΧΧ ΧΙ: 

ΟΠ ΗΪ5 ὙὙΔΥ ΠΟΠῚΘ ΑἸοϊα5 Το 6Π}65 αὐ ΜΎΟΠΠΘΒιβ, δπα ἴπ6γ Ρααβ ἰοὸ ἄρδει {πΠ6 στϑδίου ροσγξϊοι 

ΟΥ̓ Βῖ5 ΡῬΓΞΟΠΟΙΒ (δ 1): Ῥυϊῆπο ἴῃ δὖ ἘΡΗΘϑὰ5 μ6 8 βχροβίυιδρα σἱτἢ ὈΥ {π6 ϑϑγηΐδη 

ΔΙΠ ὈΑΞΕΘΟΥΒ ΤῸΓ {Π15 ΟΥᾺΘῚ πα ἱπηρο 6 δοῖ, 8πα 15 Ρσθυϑι!θα προη ἴο Πἰθοταίθ {Π6 τοϑί οὗ 
[86 Ρυβοπ ΙΒ (88 2, 8). 

1, παρέπλει, ᾿δ βαϊϊοα αἴἰοηρ [μ8 Τοηΐδη οοϑβύ. προσχών. ὅ88 Ν. 
οη ΠΠ|.29.8 1. Μυοννήσῳ, “Πγογιθϑιι8, Ἰὰγ δ ουΐ τη σϑυ Ὀθύνγθθα 

Τοῖοβ 8η4 1 ΌΘ 08, Οἢ 8 5118} ΓΟΟΚῪ Ῥοηϊηβ.18, τ ΒΟ ἢ σου] Ὅ6 γΘΥῪ 

ΘΆΒΥ ἴο ἰοῦ αὖ ἴῃ ἃ οοδϑῦηρ νουᾶρθ ἢτοτη ἘΓΥ ΓΘ ἰὸ ἘΡΉΘβτιβ. 

τοὺς αἰχμαλώτους--ἀαπέσφαξε τοὺς πολλούς, ἠδ διιέολογεα ἐ}ι6 φαρέζυο8, 
ἐλ ηιοβέ (οἵ [μθτη). ΤΠΘΓΘ 15 πὸ πθϑᾶ οὗ οοηβίγπούηρ' τοὺς αἰχμαλώτους 
Δοοογαϊηρ ἴο ἐπ6 ἴοσιηα]α φμοά αἰξίποέ αα, ἃ5 τοὺς πολλοὺς 15 ἴπ Ρατγίϊ- 

{ἰνθ δρροβι το πνιτἢ ᾿ξ, Δπα ὈοΐΠ 8’ ἀθροπαάθηῦ ἀροπ {Π6 σοῦ. [ἢ 
Τϑδρθοῦ ἴο {Π18 Οὐ 16] τηδββϑογο, οἵ, 11. 67. ὃ 4 (6π6). 

ῷ. οὐ καλῶς... -αὐτόν. ΤῊ ΤιΔΟΘα:  ΠΠΟΠΐδη5 Πδα ον θη ἐΠΘΙΉΒΘΙγ 65 

ουὖ 88 {Π6 Πἰθογαίουβ οἵ ἄσθθοθ, Οἐ 1Π. 8. ὃ 4. οὔτε χεῖρας ἀνται- 
ρομένους, πού {ἰγεϊηρ καρ ἐμεῖν" λαπαβ ἀφαϊηβέ, '. 6. ἩδνΠρ' ΡΥ Ομ] πὸ 

ΒΟΒΙ]16 δοῦύ. ΤΉΏΘΥ πο γ ποῦ γψο] απ ΆΓῪ ΘΠΘτηΪ68 οὗ {η6 ῬΘΙΟΡΟΠ 6588. 
8. ὁρῶντες γὰρ κι τι λ. ΤΠΘ ΤΒΠΠΘ ἴῃ ὙΠΟ. ΑἸοΙά85. οᾶπηθ ὈΥ͂ 

ΠΪβ ῬΓΙΒΟΠΟΙΒ 18 ΠΘΓΘ θχρ]δἰπθᾶ. Τὴ ππθὴ δα δΔρριόϑοηθα {Π6 8ῃϊ05 

ὉΠΩ͂Θ᾽᾽ {πΠ6 ᾿τηργθββίοη {πδῦ 1ῦ γγχὰϑ 8ὴ Αὐμοηΐδη ἢθοί, 85 πούμί προ νγ88 
ΤΊΟΤΘ Τοιηοίθ ἴγοτῃ {πον ἐπουρΐ, {88πη 186 1468. {παὺ 1,Δοραευηοηΐϑῃ 

γ655615 χοῦ] γϑπίαγθ ἱπίο {Π086 ρδιίβ. μή ποτε---παραβαλεῖν. 8.69 
Ν. οἡ 1. 10. 8 1 (6π4). 

ΘΈΑ ΡΤ ΠΧ ΣΧ ΣΤΤΤ. 

ΑἸοἱᾶεαβ βαὶ]β Πουηθυν γᾷ τὶ 811 βρθθᾶ ΤῸΓ ἴδ81 οὗ Ὀϑὶπρ' ἰηἰοσοθρίθα ὈγῪ {π6 Αἰμοηΐδη ἢδο 
(8 1); δπᾶ {18 δ. νγϑ8 ποῖ στοῦ ] 688, [Ὁ πη θ!]Πσθηοθ μδυϊηρ θΘΘη τθοοϊγοᾶ Ὀν ῬΒΟΙ6Β 

{86 Αἰδμοιηΐδη δατηΐγαὶ, [πδὺ [Π6 Τοπίδη οἰ 168 Ὑγ τ ἰπ ἄβηροσ, μ6 58 ]]6α τυ [ἢ ἴῃ Ρατσβαϊς 

οὗ ἴῃ Ῥεϊοροπηρβίδη ἢθοΐ, θαΐ ἀἰὰ ποί βασοθοα ἰῃ ονοσίδκίηρ ᾿ξ (88 2, 8). 

1. Σαλαμινίας καὶ Παράλουι ΤΉΘ56 5Π108 Β6θῖὴ (0 ἢᾶῦθ ὈΘῸΠ 6Πὶ- 
Ῥ]ογϑᾷ ἴῃ {86 οοἸ]θοίϊηρ οὗ ἐγ θπΐθ, ᾿ῃ ΟΔΓΓΥ ΠΡ ΔΙ ΒΒΘάΟΓΒ ἴο0 8Πα ἔγο, 

ἴῃ σον υὶηρ ἔΠ056 ὙΠῸ ὑγθηῦ ο Τ)6]08 ΟΥ̓ ΟἾΘΙ Ῥ]δοθ8 [ῸΓ τϑ]ϊρίουβ. 
ῬΌΓΡΟΒΘΒ, π᾿ νγδύομϊπρ [Π6 τηοίϊομβ οὗ [26 ΘηΘΙΩΥ, δπα ἴῃ ΔΗΥ βίδίθ- 

ΒΟΓΥΪΟΘ ΠΟΘΙ ΘΧΡΘΑΙ ΟΠ τγ88 σθαυϊγοᾶ, ΤΉΘΥ Ὑ6ΓΘ τη ηη6α ὈΥ ἔγθο- 
Ῥογη οἰτΖ6 8 οἵ ΑΘ, δΔηἃ ὙΠ 6 θη] οΥϑᾶ (845 [Π6Ὺ βΒοιηθίϊ 68 Ὑγ ΘΓ ἢ λὰ 
ἴῃ 568- ρμίβ, οαγυϊθᾶ (Π6 δάτηΐγ8] οὔ {Π6 βθοῦ. ἔτι... ὁρμῶν, «οἤϊλ[θ 

ψοί ᾿ψίπρ αὐ ]1.αγιι8, Οἱ {ΠπΠ6 οοπ]θοίατο οἵ ῬΟΡρο (Οὔ βουῦν. ἴῃ Τππογᾶ, 
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6. 14. Ῥ. 999), περὶ Ἴκαρον Π85 ὈΘ6ὴ ϑαορίθα ὈΥ 411 {π6 Ἰοδᾶϊπρ δαϊίουβ 
ἴου' περὶ Κλάρον, νυ ]1160}} ΑὙΛΠΟ] ἀηὰ ΚΥτρΟΙ 511] τϑίαϊῃ 85 ὑπ ὕγτιθ τοδᾶ- 

ἴπο. δίωξιν ὈῪ ῬΔΟΠ68. πελάγους, ἱ. 6. π86ὸ ἀῦρθοαῃ 568. ------ 

ὡς. «Πελοποννήσῳ, τοὐέ, ἐΐ6 ἐπ ἐφγυέΐοη, 97 ἐοτιομίηφ (Δ. ὃ ὅ08 : 5. 

ὃ 295. Ὁ) αὐ πὸ οἶμον" ἰαπά ἐλαη, Ῥεϊορογηδιιδ. ἑκούσιος (ΞΞΞ ἑκουσίως, 
5. 8. 184. 1). 47 γ,18 οτοῖν τοῦ ΐ, ̓. 6. πΠΠ]6 55 ΘΟυρ 16 ὈΥ ΠπΘοΘββί ἐγ. 

ὥ, καὶ ἀπὸ τῆς ᾿Ευρϑραίας, δυθγν 7γοην γέλα. εἰ καὶ ὥς, 17 ὁτεη, 
ἐλιιδ. ὥς Ἰιὰθ ΤΘΙΘΓΘΠΟΘ ἴο ἀτειχίστου. .. . Ἰωνίας. πορϑῶσιν....- 

πόλεις, δἠοιζα ἀϑϑατίς απ ἀεφδύγου ἐδ οὐδΐθ8 , Ἰἰύου Δ 11ν, μονα «ἰοεέγ ον αἵ 
ἐλ 8ωηιθ ἐΐηια ἑμαΐ ἐΐεν αἰξαολοί ἐδ οἰἐΐο8. ΤΊνο ταρι αἰτν ἀπ οοτηρ]οίο- 
688 ΟὗἨ {Π6 ἀοβίγποῦϊοη 186. ΘΧΡ ΘΘϑθα ἴῃ {Π15 θη ρ] ουτηθπῦ οἵ {π0 νϑ Ὁ 

δΔηἃ {Π6 ῬδΡ ΟἾΡ]6 ρυθοθαρα Ὁ ἅμα. Οἱ 5. ὃ 226. Ν. 1. αὐτάγγελοι 
δ᾽ αὐτὸν ἰδοῦσαι, ἐΠιθηιδεῖυε8 ἐοἢο ᾿αΐ, 866γν ἀΐην δγίησίηρ ἐλ ἐϊαϊτηρ8. 

8. ὁ δέ, 1. 6. ῬΘΟΠ65. ὑπὸ σπουδῆς -Ξ σπουδῇ. ἐν καταλήψει, 

«οὐἐ ιΐη, γεαοῆι. ἐφαίνετο τοῖοιβ ἴο ΑἸοϊᾶδβ, αἀπᾷ ἐπανεχώρει ἴο ῬΆΘΠΘ6Β. 
ῬΟΡΡο ἀφθηῖθβ ἐμαὺ ἐφαίνετο οδι Ὀ6 ΓΘίου θα το ΑἸοϊά85, ἃ5 δἰ8 πϑιηθ Π8ἃ5 

ποῦ Ῥ66η τηθη ]οηθα ἴῃ {Π6 ΡΓΘΟΘαϊηρ ΡΑΓΔΡΤΆΡΗ, δηα ὑπογθίουο σπου] 

ΘΙΏΡΙΟΥ {Π6 γϑὺὉ ἱπη ΡΟ ΒΟΠΆΠΥ, ΟΥ̓ ΒΌΡΡΙΥ τὰ πράγματα 838 ὈΘΙηρ᾽ ΒΟΙῚ6- 

γγΠδὺ ἸΠα ΙΒ ΠΟΥ ἴῃ {86 τηϊπᾶ οὗ {Π6 συϊῖου. Βαῦ [π6 ργυόποῦπ αὐτόν, 

ὙΠΟ οδη ΤΘΙῸΓ ἴο πὸ οὁη6 Ὀαῦ {Π8 ΘΟΙΙΠΊΔ ΠΟΙ οἵ {ῃ68 θοῦ, 15 Τοτιηα ἴῃ 

6 φῬγροθάϊηρ οοῃϊοχύ, απ 1 τ Πϑᾷ ποῦ θθθῃ, {π6 ἰᾶθῳ οἵ δη ϑαμηϊγα] 

ΟἹ ΘΟΠΤΊ ΘΠ (ΘΙ 18 50 ᾿ΠΒΘΡΑΓΔΌ]6 ΤτΌσὰ {Πδύ οἵ ἃ Ποού, {Πᾶὖ ἃ τίθυθηοθ ἴο 

Βΐτη 18 ῬΘΥ ΙΘΟΌΥ παύθγαὶ δηα ᾿π61110 106, ου θη ὉΠΟΌρΤι ΗΪβ πϑη10 ἢ85 ποῦ 

ῬΘΘη τηθη]οηρα ἴῃ {Π6 οοηΐοχὺ ᾿πητηθαϊαίοὶυ Ῥγθοθαϊηρ. ὅτις στ 

παρασχεῖν, δεοαιι86 δοίη πιοιο]6)»6 ϑἤκιέ τ, ἐλόψ τρ676 πιοΐ σοηυρεϊϊφα ἕο 

ογην αγν Θποσηιρηιογέ, ἀπὰς ἐδτι8 ἐηεροϑο προ ἐπθηι (σφίσι, 1. 6. 1η9 

ΑΥΠ ΘΔ 8) ἐλθ πιϑοοϑδὶέμ 97 τοαϊολίηῳ ἐλθην απα πιαϊηζαϊμέης α δἰοοῖ;- 

ααθ. ΤῊΘ πορϑίϊνο ἴῃ οὐδαμοῦ ὈΘΙοΠρΒ αἰβὸ ἴο {π6 σϑὺρ. Τῇ σομβίγιο- 
(ἰο 15 Πα Β ἢ 8ηα ΟὈΒΟΌΓΘ. 

ΟΡ ΟΣ 

ῬΆΟΠ68. ΘΟΛΘΕ Πρ’ ΔΙΟΠΕ’ ἰοῸ 6165 αὐ Νούϊατη, ἴῃ τ Β] ΟΝ ῬΙαοΘ ἐλ ΟΟΙΟΡ πομπίδμβ μδᾶ ἐδῖκοη τοασθ 

ὙΠΘὴ 16 ὌΠΡΡΘΙ ΟἾΤΥ ν᾽ 88 [Δ Κοὴ ὍΥ Τίατηθμθβ (8 1): Ῥαξ {ποὺ δα ΤᾺ]Π16ὰ ἱπίο ἀἰββθηβίοηβ, 

84 βοῖηθ παν ]ηρ' οΔ]]θα ἴῃ ἰο {Ποῖν δα Ατοδα!8η8 ἀπ οἴ 8, σοῦ ροββθδβίοη οὗ ἃ ρατὺ οἵ ἐμ 

Ῥίασο, οὴ. βοσοιηΐ οὗἉἨ νν 10}. [Π6 ΟἴΠμοΥ Τα οἔοπ. 68}1 ἴῃ ῬΆΟΙΒ6Β ἴο {ποῖν δϑβιβίαποο (ξ 3}; 

{ποθ ΟΠ ΘΤΟΊΒΙ Υ ΒΘ 1Ζ08 δ ΘΟ ἔΠ68 ΠῚ ρρΙα5 {Π6 Αὐοδάϊδη δοτητηαπᾶου, πᾶ ὈΥ ἃ βυδαθη ἡπᾶ 

Ὀποχρθοίθα βββϑα]ῦ σοίβ Ῥοββϑοββίοη οὔ {Π6 Ρ]δοο, δηᾶ ῥα β ἕο ἄθδιι ἰῃ6 Ατοβδαϊμμβ, Βαυθαν- 

8η8, ἃηαἃ ΗΠ ΡΡΙ45 (ὃ 8); ΑἰἴΟΥ τυ ΠΟΙ 116 ΤΆ 68 [Π 6 ΡΪδοθ ἃ ΘΟΙοην (8 4). 

1, τῆς... - ἑαλωκυίας, τολδην {16 “067 οἱέψ τοα8 ἑαΐξόη. ὙΠῸ οἷον ΙΔ Ὺ 
ρουῦ ὕνγο τη Ἶ]68 Τγοιὴ {Π|6 508, οἢ ἃ Βὶρῇ βἰζαδίϊοη, Ὀθῖὶπρ οοππροίθα 
ἰο Νοίϊατη 18. ΠΆΓΟΣ ὈΥ τηθϑῃ8 οὗἉ Ἰοῃρ Ὑγ 818. ᾿Ὶ , 54." 

κατὰ στάσιν ἰδίαν, 



ἀὐκι: -- 

παρ. ΧΧΧΥ. ΝΟΤΕΒ. 6008 

( ηἐγοιιοοα, κοὐέποιέ ατν ριδίϊο αὐ δογὶέῳ 707 ἐδι6 )ιι)}0868 97 α ρανγίῳ 

φιιανγοῖ. Ατποὶὰ, Κυῦρον ἃπα Αὐ ΠΟ] ΘΟΥΤΘΟΥ]Υ τϑδα ἰδίᾳ. ἡ δευ- 

τέρα---ἐς τὴν ᾿Αττικήν. ΟἿ. 1|. 47. 81. 
ὥ. οἱ καταφυγόντες καὶ κατοικήσαντες, “φιὺ 60 ΘΟΉ ογ τι δὲ ἰδὲ 

ἀοριϊοϊ ΐα ροϑιογαγιί." ῬΟρΡρο. αὖϑις ἴῃ ΤΟίΌΓ ΠΟΘ ἰο {Π6 ῬΓΘΥΪΟΙ5 

ἐλοίϊοπβ ἴῃ {π6 ΠΡΡΘΙ οἷτγ (δ 1). ᾿Αρκάδων. “Τὴ Αγοδαϊδηβ Ὑγ6 16 
[Π6 ϑ'υνῖββ οἵ ἄτγθθορ, δηα ταν ἴὸ ἴδιο ΡΔΥ οὗ 8Πγ ὙΠῸ σοῦ] ΒΓ 

86. ΒΙοοπηῇ, διατειχίσματι. ΤῊΪΒ5 ΓΘΙΌΓΒ [0 ἃ ῬΙ806 Ὑγ81164 οὔ᾽ 

δα [ὄν Πα ὈΥ ἃ οαβί]6 οὐ᾽ [ὈΥὑΓ658. ἐπολίτευον, ἰοοῇ ραγέ ὅπ ἐλ 

γιιφιῖς αῇαΐν8, θησασοα ἐγ ἐδι6 ροϊἐϊο8 οἵ [Π6 Ρ]δοθ. οἱ δέ, '. 6. {Πο86 

οοτηροβίηρ ἴΠ6. οΟποῦ δοίϊοη. ὑπεξελϑόντες τούτους, τοὐξ Πα γατοτη 

7ηοην ἐΐόηι. ὙΤΗΘ δοοπβαίϊνο 18 ϑιῃ]ουϑα ᾿πβίθδα οὗ {Π6 βθρδιαίνθ 

σοηϊοῖνο, θθοδσβο ἐπ οὈ͵θοῦ οὗ {π6 νὴ ἀθποίοθβ ῬθυΒοἢ8 ἃπ4 ποῦ Ρ]δοβθ. 

8. ὁ δὲ προκαλεσάμενος 15 τορραίοα ὈΥ ὁ δ᾽ (ΟρρΡοβθᾷ ἴο ὁ μέν), πα 

ῬΘΙομρβ ὑπογοίοσο το εἶχεν. ΤΗΐΪβ σοηϑύγ ποῦ, νυ ῃΐο ἢ ΚύΒΠοΥ (618 

οαἰθ. 8 708. 8) 64115. ἃ Τῇ θέον ο8] Δηδοο] ΠΟ, 18. ΘΙΠΡ]ΟΥΘα 0 ἀθηοίθ 

{παᾶῦ {Π6 Ῥϑύβοῃ ἀοβδισπαίθα ὈΥ ὁ μέν, 15 ἴο 6 ΘοΠβι ἀθΡ θα 85 {Π6 ῥυϊποῖ- 

ῬΔ] ἀσϑηΐ. ὥστε. ὅὃ66 Ν. οἡ 1]. 28. ξ 1. αὐτὸν καταστήσειν, 

ἐο τερίασο ᾿ΐηι, ἐο γοβέον ἢϊηυ. σῶν καὶ ὑγιᾶ. ὅ0 νγὸ 58 γ, 8α76 απά 

ϑοτηαῖ, τἰγυϊγ)ιιγο ἔην, 176. οὐ ἴηι, ταθαπῖηρ, ᾽πὶ {Π656 ΘΧΡΓ ΒΒ Οη5, Γ66- 

ἄἀοιη ἔγοτη 411] Πδιτη. ὁ δ... «εἴχεν. ΜΙ ΟΡ ὙΘΥῪ ῬΓΟΡΘΙΥ 46- 

ΠΟΌΠΟΘΒ {π|5 δοὲ οὗ ὑγθδοΠ ΓΎ 84 ΟΥΘ]ΟΥ, 85. τηϑυτὶπρ ἢ 8. Ὀ]ού οὗ 

δἴθυ 8] ᾿πίδιην ἃ Ομ υδοῦθυ οὐ υυἶθ6 οὐ ΒΟΠῚ0 βἼΟΥΥ. ΤηΘ ὈΆΒΘΏΘΒΒ οὗ 

Π6 ἀθρα 15 ϑημαποραᾶ ὈΥ {Π6 ΠῊΪΒΘΓΆ]6 οοηίσίνϑηοθ οὗ δρρθϑιΐηρ ἴο 

ΚοθΡ ἢἶβ ὑγογα ἴῃ ὈΥηρσίηρ Ῥ8Δ0Κ ΗΡΡΙ85, δΔοοογαϊηρ ἴο ΗΪβ Ῥγοτηΐβο, δπα 

{Π6η ᾿τπη πη  Ἰαύθ!υ ρας προ Πῖπὶ ἰο ἀθαί. τῷ τειχίσματι ΥΘἴογ5 [0 

{Π6 βᾶτη6 Του ρα Ρ]806 885 διατείχισμα ΔΌονΘ. αἱἵρεὶ Νοίζυτη. 

ΘΑ ΡΕ ΧΌΧ Υ- 

ῬδΟΠο5 τοίπτηβ ασαΐη ἴο ΜΎΈΠΟΠΟ, 8πᾶ Πανΐπρ' Τοαπιοθα ΒΟΥ ΟΥΑΙ Ῥ]8 668 ἴο 511} 1550 Π, 56 ΠΩ͂Β 
ΒδΙ ἴθ τι8 ἀπ Βα οἢ οὐ ἴΠ6 ΜῸ ΘΠ Ἶ ΔῊ 85 Δρροδγοᾶ ἴο θ6 φΘοποοτηθᾷ ἴῃ {Π6 τϑνοὶέ, ο ΑἰΠ 6 Π8, 
ἈΠ 4150 β6πα5 Ῥδὸκ ἴΠ 9 στϑδίου ραγύ οἵ ΗΪ8 ΔΥτηΥ (ὃ 1); ὑυἱτῃ [6 τοϑῦ μΘ σϑιηδίπηβ ἴο βρέ19 

ἔμ6 δδῖτβ οὔ 1,.65008 (8 2). 

1. παρεστήσατο. Οἷ. 1. 29. ὃ ὅ. τοὺς... «κατέϑδετο. ΟἿ 1Π. 28. 
ξ 9, Ἠδρῖθ ραΐὶπ ῬΆΟ 65. ὈΓΟΚΟ ΠΪβ νου, ᾿παϑυηπο ἢ ἃ8 ποθ. ΜυΎ 116- 

ἩΪΔΠ5 ἼΥΘΓΘ ἴο ΤοΙηδὶπ ἴῃ ΤΌΠΘαΟΚβ, πΠῸ1] {Π6 Ῥ]θαβαγο οὗ ὕπ ΑΥΠοπίδη5 
τ ϑρϑούϊηρ [Ππθῖὴ νγὰ8 πόση. Ηρ αἰᾷ {Π|5, ῬγΌ Δ ]ν, π᾿ οὐἄθν ὑπαῦ {ῃ9 

Ἰσσοῦ Ραγῦ οἵ {πὸ ΑΥΠοπΐδη ἔΌΓΟΘΒ τηϊρ!ιῦ Ὀ6 το]θνυ θα ἔροτα αν αὖ 1,6Β008. 

ὥ. καϑίστατο---ἧ αὐτῷ ἐδόκει. 860 Ν. οἢ 11. 28. ὃ ὃ. ἄλλην ἰπ 

ΤΘίογοποθ ἰο ΜυΌΠΘΠΘ. 
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ΟΕΑΡΤΕΈΗΣ ΧΟ ΧΕ. ΤΣ 

β δ᾽ ίμτιβ 15. Ῥαδ ἰο ἀθδίϊι ἱπητηθα δου ΠΡΟΠ Π5. υτῖ 8] δὲ ΑἸΠ6Π5 (ξ 1), ἀμ Δἰζουνγασᾶβ (Π 

ΑἸΒρηΐδηΒ ἄθογθο, {Π80 811 {Π6 πη1816 δ ]15 οὔ (π ΜῈ Ἐ]ΘΗΐδὴ5 588}1 θ6 ῥαΐ ἴο ἀοδί, ἀπᾶ {π6 

ὙΡΟΤΏΘῺ ἈΠΑ ΟΠ] γομ 50] ἰηΐο 5᾽αυοσυ (8 2), ὙΠΟ ἄθογθο πον ἐου νυ τ ἀοβραίςἢ ἴο 

ῬΆΟΝ6Β (δ 8); ΤΘΠΊΟΥΒΘ ΠΟΥΤΘΥΘΙ 56 1Ζ68 ΠΡῸΠ ἔΠ6 1 [ὉΓ (818 Β] ον ΤηθΆϑαγθ, Ἀπ ἃ Ξθοοπᾶ 

ἈΒΒΘΤΠΌΙΪΥ 18 ΠΟ] οἢ {Π6 ποχῦ ἄϑυ, αὖ γυ ΒΙ ΟΝ, ΑΓ Υ [Π6 ΘΧΡΥΘΘΒΙΟΙ. οὗἉὨ γϑυϊοὰβ ορ᾿ πίοηβ οα Ὀοΐμ 
5168 οὗ [16 φαιοβοη, ΟἸΘοπ. ΘΟΙη685 ζογυγ αι Πα βἀ αγθββθϑ ἔμ 6 Ἀββοτῖ]Υ (88 4-6). - 

1. ἔστιν ἃ παρεχόμενον, ργοηυϊδῖη οογαΐη ἐμίησϑ. ὅθ Ν. οἡ 1. 6. 
8 3. τά τ᾽ ἄλλα καί, πὰ ἀηιοης οὐἠο7" ἐϊνΐησϑ. ἄλλα τοῖουβ ἴὸ 189 

ΟΥ̓ΠΘΙ ῬΓΟΤΗἾΒ65 τηδ6 ὈΥ β]ύμτιβ, ἃπα ἱποϊπα θα ἴῃ {πὸ ρῃγαβο ἔστιν ἅ. 

2. ἔδοξεν αὐτοῖς---ἐπικαλοῦντες. ΤῊΘ ρᾶγίϊοὶρ]6 ΠουΘ τϑίουβ ἴο {π6 
Β]6 οὐ ἸορΊ ΘΑ] ἱπηρ] 16 ἴῃ ἔδοξεν αὐτοῖς --- ἐλον ἐλοισῆέ. ΟἿ, Κ. 8.818. 

1, ΤῈ τϑνθῦβθ οὗ {Π15 ὁοπβίνποίίοη (1. 6. ἃ Ῥαυυϊοῖ Ρ]6 ἴῃ {π6 ἀδίϊνγο, [0 

ΘΟ ΟΡ ἰὼ {Π6 οοπβίγιοίίοη ἔδοξεν αὐτῷ ἱπηρ]16α ἴῃ {π᾿ Ἰοϑαϊπρ ὁχ- 

ῬΙΘΒΒΙΟΠ) 15 ἔοαπα ἰπη 1. 02. ὃ 8, Τὴ τϑβρθοῦ ἴο {Π86 τπυγάθγοιβ ἄθοσθθ 

ΠΘΓΘ ΒΡΟΚΘΩ οὗ γγθ τηΐρηῦ μᾶνθ βιρροβθᾶ ὑπαῦ ΟἸθοι ντᾶ8 πὸ ομϊοθ 
ΔυΐΠοΥ οὗ 10, Θυθῃ δα τγο ποῦ Ῥθθη 50 ἱπίουτηθα Ὀγ ΤΠπογἴᾶο5 (οἴ, ὃ 6 

1η1τ8).Ψ τοὺς ἅπαντας Μυτιληναίους. ΤΠΘ Δ.01016 Ὑν]ἢ πάντες ΒΗ 5 

τδὰῦ {Π6 βυθδύδηνθ ἕο νυ ΒΙοἢ 1ῦ ῬΘΙΟΠ ΡΒ, 18 ἰο θ6 δομπβι ἀουθα 85 ἃ ΠΟΘ 

ἴῃ αἰβυϊπούϊοῃ ἔγομι 15 ρασίβ. ΟἿ, Κὶ 8 240. 5. β. ἐπικαλοῦντες... 
ἀπόστασιν, οοηϑι 6» ͵ηῳ {ἢ 6 γουοῖέ α8 ἤδίγμοιιβ ἔπ, οὐ 67" γεϑρεοίβ (ἄλλην ἴπ 

ΤΟίθγθηοΘ τὺ Π6 οἰγοππιβύδποθ ΠποΡΘ δθοὰῦ ἰο ὈΘ ἸῃηθΠΕϊοηΘ64, νἱΖ. μον 

ἔγθθάοιῃ ἔγοτα 6Π6 ρΆ]Π]] Πρ; Βα] θούϊοη οὐ {π6 οὐμ6 1. 411168). ἀἰϑκνωῖνς 
ἐποιήσαντο, ὑθοώτι86 ἐλομ πα πιαᾶο ἐξ, τιοΐ δοίη φουογηθα α8 ἔλα οἔἶι678, 

ἵ,. 6. Ῥοίηρ ἰγθαῦθα Ὑνῖῦἢ} 1685 στὶροῦ ὉΥ {π6 ΑΥΠΘηΐλπ5 {Π8η σπου {Π6 
ΟΥΠΘΙ βαρ]θοῦ βἰαΐίοβ. προσξυνεβάλετο. ..... ὁρμῆς, οογεγδιιοα, δ6- 

8.168 πού ὦ ἐὐέέϊο ἐο ἐπιοῖν τογωΐδ. ΤῊΘ νου 15 ἴῃ {Π6 βίπραϊαι Ὀθοδτβθ 

[Π6 βαθ]θοῦ νῆες... -παρακινδυνεῦσαι ἴδ 864 85 ἃ 5]Πρ16 ἴά68, ἐλο 8), 98 

“αγίηῳ ἰο υδγύλ))6 ἐμέο ]ογυΐα, οἴο. ἘῸΣ {Π6 σϑηϊεϊνο ὁρμῆς, οἵ, 7618 
Κύμη. ὃ δ88 ; 5. 8 191. 1. οὐ... «διανοίας τεΞ εὐὐέδ, ηυιοῖ, γγϑυῖοιι8 
ἀοἰδοναζίοη. 

4. μετάνοιά τις, ““α 8ογὲ 077 οοηιριιγοίϊοη." Ίοοτηΐ. ὦμόν, 50. 

εἶναι. ΤῊΪΒ. 6]]10518 οὗ {πὸ ἱπῆπιτῖνο 15 τᾶσο. ΟἿ, 5918 Καμη. 8 876. 
Οὔ. (6 Π6).. ----- μέγα βοριηβ ἴο Ὀ6 Ἰοἰποᾶ ἐο ὠμὸν ὈΥ ἃ βοτύ οὗ Ποηαία- 

ἂγϑ8 Ξξ ογμθῖ, δομψοηα ηιδαϑηι}6, “ δηογηιοτιϑῖψ ογιι6ῖ..) ΒΙΟοΙ,ξ, μᾶλλον 

ἢ οὐ. ὅ866 Ν. οη ΠΙ.. θ2. ὃ 8. 
ὅ. τοὺς ἐν τέλει ἸΠᾺ} ΓΟΙῸ τὸ {Π6 Ῥυυίϑηθ8. ΟΥ᾽ ἴο {Π6 [8 Π σΌΠΟΓΙΪ]Β 

οὔ {Π6 βίδίθ, γγῆο Οἢ. ΘΧΟΓΔΟΓ ΔΙ ΠΑΓΥ͂ ΟΟΟΑΒΙΟἢ5. ῬΟΥ Αἰ Πἰ Πρ ΘΒ ΘΟ ΠΥ [0 

Ὑγᾶγ, Πδα {ΠῸ βουνοῦ οἵ Θομν ηΐηρ Δ ὩΒΒΘΙΩΌΪΥ. ἔνδηλον ἦν βονλό- 

μενον τὸ πλέον --Ξ- ἔνδηλον ἦν ὅτι τὸ πλέον ἐβούλετο. 
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0. ἀφ᾽ ἑκάστων, 1. 6. ὈΥ 680} ΡΑΡ΄Υ, ΔοοΟΡΙησ 85. [ΠΥ ἴοοκ 5168 
τὶ οὐ ἀραϊηθῦ ὑπμ6 ΜΥΠΙΘπΪδη8. ὥστε ἀποκτεῖναι. ὅ660 Ν. οῃ 1. 
84. ὃ ὃ. τῷ τε... -«πιϑανώτατος, αὐιὦ ὃψ 7} ἐΐδ πιοβύ ἐπ γπιιθγιϊαϊ, 
αὐ ἐλαξ ἐΐηιο, τοὐέϊ, ἐδ ὁοηγηιοτ, Ῥθορίό. 

ΟΗΠΑΡΤΕΕΞ ΧΧΧΥΊΤΙ.- ΧΙ, 

Τὴ {π656 ομαρύθυβ τσ πᾶν {Π|6 Βρ8θοὶ οἵ ΟἼθοι ἴῃ ὉΠπ6 ἈΒΒΘΙΏΌΠν, τ ΒΙΟΒ 
τγὰβ οοπγϑηρα ο ἀροϊάθ τ μθῦμ ον [Π6 τη ἄθΡουβ ἄθουθο οὗ {Π6 ῬΡϑυΐοτιβ 85- 
ΒΘΙΙΌΪΨ, τ βρθοῦϊηρ Ὁπ6 ΜγΕΠ]Θπίδπβ, Βμου] ἃ 6 οαΡυϊθα ἱπίο οῇδοῦ οὐ' σϑ- 
βοϊπαθα. Τὴ 5ΡΘΘΟΙ 15 σμανδοξθυζθα Ὀγ 4}1 {πὸ Ὀθϑυίθβ δπα ἀρίθοίβ οὗ {16 
ὙΠ γ ἀἸἀθαῃ βίγ]θ, θοῖηρσ ΠΡ ΟτΒ, Ροϊηὐθα, ΘΟΙΏΡΓ 5564, ἀπ 88 ἃ παι] 

ΤΘβ]0 οἵ {1158 Ἰαβύ χαδὶῦν, ἴπ τη Πν Ρ]8 668 ΘΠ 564 ἃηἃ ΟΌβοιΡθ. Βαῦ ἴῃ 

15 Βοπθπηθηῦ ἃ πα ΤΟ Ά] Γβαΐιγθβ 1ὖ 15 ὙΘΤῪ ὉΠΙ1Κ6 ΔΩΥ ΒΡΘΘΟΉ, ΒΟ 885 

γοῦ Ὀδθη πἰροάιοθα ἴο οὐ" ποίϊθβ ἴῃ {15 Πἰβίουυ. Τῦ 15 ᾿αβῦ γμαῦ τγ8 
τηϊσλιῦ οχρροῦ ἢΡοΙη ἃ νἱο]οπΐ, Ῥοδβυα], ἀυροσαηΐ, ΒΗ ΔΠ]ΟΥν ἀοιηαρόορστθ {Π|κ8 
ΟἼδοη, ἀπ ῸΓ 4}1 {Π6 πα] 0165 οὗ ἤθυοθ ἀθπαποϊ  ϊοη, τ] 1 οἴοτβ ᾿ππι6 Π4068, 
ὈΙ πο’ ΒΑΡΟΆΒΤη, ἃ πα τηϑ]σηδηῦ οΡο]ν, ἴῃ τὴν Ππαστηθηῦ, μ85. ΠῸ ΡΔ18116] 

ἴῃ {115 γΠ0]6 ᾿ἰβίουυ. [ΠῚ πγ8 06 ἴο Ομ αν οίθυ!ζο 105 στ οαῦ δπᾷ Ἰϑδάϊησ 1468, 
Ι που] πᾶγη6 1ὖ ἃ τηοβύ ΙΓ ̓  οπβοῦ προη {86 ΘΠ] σἩ οποα ἃπα οοπβουν αν 

ῬΟΙΙον Υ ΒΙ ἢ τηδυϑα {Π86 Δαπηϊπἰβύγαύϊοπ οἵ ῬΘΡ]ο]65, ἀπ πγμῖ ἢ αἴ ΗΪ5 

ἀθδῦ! νγὰβ δανοοαίθα ἀπα ἀρἔοεπαθα Ὀν οὔμουβ. ΤΠ6 τηδα βομθηη88 οὗ βΈ ἢ 
ὑαν θυ] οπῦ πα 580» Ὁ-ΒΙρ θα ΡΟ] ΙοΙΔἢ5 ἃ5. ΟἸθοπ Πα ΔΙρθααν θθ8π [οϊβίρα 
ροπ {Π86 ΒΟΟΥ͂ ΡΟ] ΣΟ, ἴῃ ὉΠ6 {1π|6 οὔ {Π8 στϑαῦ οὐδίον δπᾷ βὐαίθβιηδη ἠτπιβὺ 
τη ῃ ]οηθ4, ἃπα Βδα οι ἐο ρα ἢΐ5 οἱοβίηρ 116, ἀπ ποὺ Ποῖ" ΤαΪΠΟὰΒ ἰπ- 

ἤποηθο όσα ὅο Ὀ6 566 δ η4 [6]0 ἴῃ ὈΔ4-Ῥ] πη 64 Θχρϑαϊοηβ, ᾿πῃρο 16 56- 

γψουϊύν ὑουγαν β ὉΠ61} 411165, ἃπΠ ἃ ἃ [ογξοϊξαν οὗ {Π86 ΠΌΠΟΙ οὗ ἐπ βἰδίο, 

ὙΒΘΠΘΥΘΙ 16 ΒΘΘῃ]6α ὨΘΟΘΒΒΑΡῪ ἴο ῬΡοϊηοΐθ 1058. ᾿τητηθαϊαίθ 8 Πα ἐθιηρΟΓΆΡΥ 

ΔΟΘΥ ΔΗ ΔΙΖοιηθηῦ. Α ΡΟΙ]ΙΟΥ 80 Ῥ Θ᾽] μα ]ο14] ἤο {Π|6 168] τυ ϑ] ἕδνα οὗ {Π6 βέδΐο, 

οου]α ποῦ Ἀαΐ ἀυνακϑη [Π6 τηοϑῦ ἀθίθυτηϊ πα ορροβιίίοπ ἔλοπι [Π6 πτῖβ8 δπᾷ 

Ῥαύυϊούϊο, ἀπ ἤθποθ ΟἸΘΟη Β6ῖΖθβ {Π15 ὁοοαβίομ ἴο ἱπυοῖρῃ 'π ὑπ οοαγβοβῦ 

ἀπα τηοβῦ συἱρα]θηΐ ὑθΓΙ5 ἀραϊπβῦ {Π6586 ΡΟ] 108] ΟρΡΡοπθηΐβ, 0 Ἴγ6 6 ἃ8 ΓᾺΡ 

ΔΌοΥ 6 Πΐπη ἴπ 4}} βία θβπηϑη! κα απ} } 1165, ἃ5. ΠΟῪ ΘΓ 1ἢ Τ64] σου ἀπᾶ 
Ῥδίγιοὐϊβιη. 

Τὸ 1ῖ5 ὉΠΗΘΟΘΒΒΑΥΥ͂ [ο ΒΔΥ ΤΠΟΡῸ Οὗ [Ππ0 ΘΠ δΡδοίον οἵ ΟἼθοπ ἴῃ ἐΠΪ5 ΡΪδοο, 
85 ὅπ τϑδᾶθιν 101} θ6 τηδᾶθ .78}} δοχπαϊπίθα τ 10 Ὺ ὑμ6 τηδβίθυϊυ 46] 1η- 
ϑαΐίοη οὗ ον Ὠἰβίον᾽απ. βῖοο 10 ὅο βαν, {παῦ βὰς ΒΟ] ηρ, ποῖβυ, ἀπ 

Β61ῆ5}ἢ}: ἀοιηδσορσιιθβ ἤν ῬΘ ΘΠ ΘΟΙΏΙΠΟΙ ἴῃ ΘΥΘΡῪ ΤΟΡῸΡ]Ο, ἃ πα ΤηδΥ Β8 Τὸ- 
σανᾷρα 85 {Ππ6 ὑυγϑϑᾶβ, συ Βῖ ἢ ΒΡΥ Πρ ΠΡ τ ἢ ΤᾺΠῈ βροπέδπθϑοιιβ στον ἢ ἔγοπη 

{Π|6 5011 οὗ ἔνγθθάοι, ββύυϊπρ ὅο 5ῃονν 18. ΤΟΉΠ658, ἀπα ἀθρῦι, ἀπᾶᾷ ον 

ἀθαπααδπῦ ἃ Πμαρνοϑῦ οὗ {Π6 ὁποϊοοϑῦ ρυοαποίϊομβ πὰ γ Ὀ6 Θχρθούθα ἔγοπι ΡΓῸ- 
ῬΘΡ οὐϊύαν 6 πα αὐὐο πίοι, 



6008 ΝΟΤΕΒ. [Βοοκ ΠῚ, 

ΟΘΟΗΑΡΤΕῈΒ ΧΧΧΎΥΤΙΙ. 

ΟἸδοη θοσΐη5 Π18 ΒΡ ΘΟ ὈΥ τοροδηρ' ΗΪ5 Θοπ ] ΟΕ οη οὗἩ {Π|6 πο ἢ] Οἴ ΠΟΥ οὔ ἀθιποοῦϑου ἴο βου- 

δῖπὶ ΟἴΠι6Γ5 (8. 1): π6 ἀρΡΌτδΙ 45. {Π6 δϑβίπϑϑϑ, ἔγθ θη ἔγομη Βα Βρ᾽ οἴ Οη, 8 Πα ΤΔΘΤΒΠΙ ΠΗ Υ οὗ 

πὸ Αἰ ΠΟ πἴλΠ5, 8ἃ8. ΠΊ68Π8 δαορίθα ἴο βϑοῦσα ἴῃ 6. οὐϑάϊθποθ οὗ [Π6 8]1165, γηο, ἴδ 5ῃοια θ6 

ΤΟΠΊΘΙΠΠΟΓΘΩ͂, ΔΓ ΟΠ]Υ ΒΕ ὈΤΉἰβδῖ 6 50 Ὁ. 85 ἴΠ 6. 816 τηϑᾶς ἴο 66] [Π18 ΒΌ ΡΘΥ͂ΟΥ ΡΟΥΤΘΓ οὗ [Π6 

βονογηΐηβ βίαίο (δ. 2): Ὀδᾶ Ἰδὺνβ8 οδυτὶθα ἱπίο οἴδοῦ ἀτθ ἴο Ὅ6 Ῥγοίθιτθα ἴο βοοα ὉΠ68 Ὑν ΒΟ ἢ 
ΔΤΘ ΠΟΥΘΙῚ Ραΐ ἴῃ ἴοσοο (8 8); Β6 Ὁ] ΠΊ65 ἴΠ6 τοϑ] Π655 τυ τΥ ΒΙΘἢ ΤΠ Υ ᾿ἰβίθη ἴο {Πποῖγ οτα- 

ΤΟΥ͂Θ, ὙΠΟ, ΒΥΤΟΘΆΠΕΠΥ ΘΒ ἰὼ Ὅ6 ὙΥΪΒΘΙ ἴΠ8πη [Π6 Δ ΥΆ, 561Ζ8 ἼΡΟῚ ΘΥΘΤῪ Οσοδβίοη ἴο 

58ονν ΟἹ ἐποὶγ τἢ ϑίου 8] ΡΟ ΘΥΒ, ν ΠΘΤΘἃ5 {Π 056 οἵ τηοᾶοϑῦ σχοίη, συ ηὸ ὈΟῪ ἴο {Π6 ΒΕ ΡΓΘΙη- 

ΔΟΥ οὗ Ἰᾶνν, 816 ἴΠ6 ΠΠ6ῃ ὑγΒΟΞ6 ἡπαστηθηΐ 18 ἴο θ6 τοὶ θα οα (δὲ 4, ὅ). 

1, ἔγνων... «ἄρχειν, ἰ. 6. ἔγνων ὅτι ἀδύνατου ἐστὶ δημοκρατίαν ἑτέρων 

ἄρχειν. ὙΠθ βαυθ᾽θοῦ οἵ ἄρχειν 18 δημοκρατίαν, ὙΥ}}10}). ὈΥ ἃ ὙΘΓΥ͂ ΘΟΙὴ- 
1ΠῸΠ ΒΡΘοΐθβ οἵ δὐγδοίϊοη 185. τηδᾶθ {π6 οδ]θοῦ οἵ ἔγνων. 386 Ν, οἡ 1. 

72. 81. 
2. διὰ... «ἔχετε, 707 οτν ἀσοοιιγιέ 4 ψοῖιν" 8θοιγέῃ ἦπι ψοι" ἀαϊῖψ ἴγυ- 

ἐογοοιιγ86, απο 7) οθάοηι 7γοην ἐγοσοθογ ἰοιραγ 8 οη6 απιοίιθ)", ψοῦν ἐλήη 

ἐμαΐ ἐλ6 βαπὶθ αἰὐδροδίψίοη, οὐδέ ἔτι ψοιι)" αἰζὲο8 ([ονν τ 85. γοῦ). τὸ αὐτὸ 

Τοίουβ ἴο ἀδεὲς καὶ ἀνεπιβούλευτον. ΤῊΘ 5816 ΑἸΒΡΟΒΙ Π]ΟῊ 15 αἰ θαϊοα 

ἴο τὴη6 ΑἸΠπθηΐδη85 ἴῃ 11. 87. ὃ ὃ, ἀῃα ἴο {π6 Τιδορα πο πἶδη8 ἴῃ 1. 68. δ 1. 

ἐνδῶτε. ΒΘΡΌΪΑΥΙΥ οἵ σοπβίγποίϊοη υγοῦϊα μᾶν θθθη Ὀθίζον ρ6- 

ΒΟΓνΘα ὈΥ ἐνδόντες. 
σϑε μαλακίζεσϑαι (ὑμᾶς) ἐπικινδύνως ἐς ὑμᾶς καὶ οὐκ ἐς---χάριν. Ιῃ 

Τοβρθοῦ ἴο καὶ οὐκ, οἵ. Μι. ὃ 608 (6πη4). ξυμμάχων 15 ἔπ6 οὈ]θούϊνΘ 

ϑϑηϊνο. ὅτι τυραννίδα κι τ. Δ. 866 Ν, οἡ 11, 68. ὃ 2. 

πρὸς... «ἀρχομένους, αν οὐο7" ἑΐοδε τοῆο αγ6 ἐπεηιυδοΐθοβ ρίοἐίίη αγωϊηϑὲ 
[708] απὰ αγὸ φουογηθα γοϊμοξαγεϊψ, ἱ. 6. Βα τη νὰ ἢ το ποΐαποθ ἴοὸ 

γΟΌΙ ἀομλϊπϊοπ. Τὴ οὗ ὙΥΒ]Οἢ [Ὁ]]Ονν5 15. οτηϊ θα ἴῃ τηϑην ΜΞ. θα 
μον {Πη6 βοπΐθποθ οδη ὕῃθῃ Ὀ6 οοπδίγποίθα 15 Ὀθγοπα τὴν Κηον]θᾶρθ. 

ἐξ ὧν -- ἐξ ἐκείνων (ΞΞ δι ἐκεῖνα) ἅ. ΤῊΘ Ῥυ οῖρ!θ βλαπτό- 

μενοι (11 ν ΠΙΟἢ. αὐτοὶ 18 ἴο Ὀ6 ἸοϊΠ04) 8 ἴο Ὀ6 ἰδῖκθῃ σνὶΓἢ χαρίζη- 
σϑε, ἃηᾷ ποῦ ἢ ἀκροῶνται, ἃ8 {Π6 3010]. [δ ο 68, ἴῸΓ {815 οἰδαβο 8 

ΤΟΒΡΟΙβῖγο ἰοὸ ἐπικινδύνως... . μαλακίζεσϑαι ΒΈΌΡΓΔ. ἐξ ὧν -Ξ-Ξ ἐξ 

ἐκείνων ἅ, οἵ ὙΒΙΟΝ {Π6 τοἰϑίϊνο 1ἰπ|108 περιγένησϑε ἃ8. ἴΠ6 δοοιδβαίννθ 
ΒΥ ΠΘΟΔΟΟΠΪΟΔ]. 

8. ὧν---πέρι, ἷ. Θ. περὶ ὧν. ἀκινήτοις, πα ἰδέειν οα, ἱ. 6. Βα ου- 

οα ἴο τϑηηϑίη ἴῃ ἴογοθ. ὙΠ αποϑύϊομ. ὈΘΙΌΓΘ {110 ἈΒΒΘΙὉ]ν Πδα πὸ Τὸ- 
ἔϑγθηοθ [0 ἃ οἰνδηρσθ οἵ Ἰανγβ, θα Β.ΠΏΡΙΥ οἵ ἃ ἄθουθο ψ μῖο ἢ Πδα ὈΘΘη 

Ῥαββϑα πουῦ ἀπ 4ο] 1 θθταύϊοη. Τὺ τνὰβ ὑπ τϑοοηβι ἀθσαύϊοη οἵ ἃ νοΐθ 

ὙΠῸ ἢ μδα Ὅθοη Ἰαβύῦ τἀ κθη, δΔηα ὑπϑυθίογο ἐπ ΤΠ ΓΚΒ οὗ ΟἸθοπ ἃροὺέ 

[86 ᾿Π] ΓΟ. 8 ΘΟΠΒΘΟ]ΠΘΠοΘ Οὗ ἃ ΟΠδηρθ οὗ ᾿ᾶνγβ 6 γ6 ὙΠΟΙ]Υ ᾿πΔρΡ] Ϊοδ- 
Ὀ]6, πρός, γν οοπιραγίδβογι κοὐέδ. 896 Ν'. οἡ 11. 62. ὃ ὃ. 

οὐκ ἐπικινδύνως κ.- τ. λ. Οοπδίτποῦ, οὐχ ἡγεῖ- 

" 
Και 
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4. οἱ μὲν (1. 6. οἱ ξυνετώτεροι) γὰρ τῶν κ. τ. Δ. Τη {Π|8 Ηϊηρ' ἀροπ 
ΤΏΘη ΟὗἨ ΒΌΡΘΙΙΟΙ οαἀποδίϊοη ἃηα ΔὈ}]10γ, 85. ὑποῦρσ {ΠΟΥ οὗὨ 81] Οὐ μθ 5 
ὝΓΘΓΘ Ιθαβῦ οὈυβογνδηῦ οὗ ἰᾶνγ, 8πα μ]δορᾶ {ποῦ οὐγπ ἀπαουβίδπαϊηρ; 
ΔΌοΥΘ ἴξ, [Π6 βρθβκοῦ Ὀθίγϑυβ {Π6 τὰ] ἀοιηδρόρτιθ, ρᾶγίπο Ποπηδρο ἴο 

Ἰφπουϑποθ, ἃΠπι1 ρπαογΐηρ το {Π6 Ἰουνβϑῦ οἴδββθβ οὗ {Π6 Θοιημη πη γ, ὈΥ 

ΔυυγΙ Εἴη’ το {Π 6 810π6 ἴουθ οἵ οουπίυν, πα {Π6 ᾿πηρδυ Δ] 1} Ππθοο- 
ΒΑΡῪ ἴ0 ἃ τὶσῃῦ Ἰπαστπθηῦ ἴῃ τοβρϑοῦ ἐο ΡΠ] ΤηΘΑΒΌΓΘ8. 

περιγίγνεσϑαι, απ 10 8:88 θυ6 7 ἐλίπρ ἐλαΐ ἐ8 αὐ απῷ ἐΐηιο (ἀεὶ) βαϊά 
ον ἐὰ6 ριιδίϊο φοοᾶ, 1. 6. ἴο σοῦ {Π6 ὌΡΡΘΓ παπᾶ ἴῃ υμϑίθνον 15. βαϊᾷ, 

84 Βθοῦγ {Π6 δἀορίϊοη οὗ ἐπϑῖν οὐγη Ρ]4π5 ἃπα ΘΟΌΠ5615, ΠΟΎΤΘΥΘΙ 

ὙΪΒθ ἃ Πα 58] αΑΓΥ ΙΏΔῪ Πᾶγθ ὈΘ6Π {Π0886 δάναπορα δπᾶ ἀοίοπαρᾶ ὈΥῪ 

οἴου 5, ὡς. «««γνώμην. [ΠίρΡΡΓΟΐΘΓΒ ἃγ6 αἰν᾽ (θα ἴῃ τοβρθοῦ ἴο [η6 
τηθδηΐης οὗ ὡς, ΒΟΠ16 ἰα Κίηρ' 10 1π 0Π6 56η86 οὗὨ ἅτε, φιΐρρο φιιοᾶ, ἐπα8- 

ηνιο, α8 ἐλεῳ οοιϊα τιοέ ουΐτιοθ ἐμοὶ» ἑαϊογιέ ἐγυ ηιαΐξογ8 97 φγοαίο)" οο1,56- 

φιθη66; ΟΠ 6185 σ᾽ νίησ τ {Π6 58η86 οἵ ψιραϑὴ, α8 17 ἐλοψ οοτα ποΐ βλοιο 

40} ὅπ ολογ τοοῖρ ἡ εἴθ" ηιαΐέογ8, 1. 6. αἰβρ!ανίπρ ὑπ 6ῖν ΔΌΙ 1165 Ο. ΘΥΘΥῪ 

ΟΟΟδΒΙΟΠ, 88. ἴδ {Π6Ὺ ὙΓΘΓΘ ΠΟΥΟΓ 0 Πᾶγθ ΔποίΠ 6" πα ἃ. Ὀθύζθι ὀρροῦ- 

ἰππῖῖγ. ΤῊΪ8 ΘΟΙΏρΡοΙί5. Ὀθίϊθ τυ {Π6 ἴοπμθ οἱὨ ἸΤΌΠΥ͂ (ΟΥ 1 πηϊρῃῦ 

ΤΑΙ. 580 {Π|6 Δθτιϑῖνϑ 5180), πα υ]σϑα Ὀγ [Π6. Βρθϑῖζοὺ ἴῃ τ ΓΘ ποθ ἴο 

[15 Ῥο 168] ορροποπίβ. ὡς---οὐκ ἂν δηλώσαντες --- ὡς εἰ οὐκ ἂν δηλώ- 

σειαν. Οἷ Μ. ὃ 5960. ὁ, 5. ξξ 2915. δ; 9925. ὶ 4. κριταὶ---ἀπὸ τοῦ 
ἴσου, ἱπιραγέϊαϊ }ια68. 

ὄὅ. ὡς -- οὕτως. 

ἦη, ἑαϊογιί." ΒΙοοτιηξ, 

ΩΨ «9.9. 

ξυνέσεως ἀγῶνι, ““α γόναϊγα οΥ ργῖξο-ΠΠ ΐη 
παρὰ δόξαν, σοηΓαΥ ἴο οἱ δοἴε, 

ΘΟ ΑΡΠ ΗΝ, ἘΧΊΧΥΤΤΤ. 

ΤῊΘ ΞΡΘΑΚΘΥ ῬΓΟΐΌΞΞ65 ΗΪ5 Δ ΠΘσΌ πο 6 ἴο Ηΐβ ΓΌΓΠΊΘΓ ορ᾿ πίοη ἴῃ τοβρϑοῖ ἕο ἐΠ6 ΜῸῪ ΠΟ πδπ ἄθοτεο, 
ΠΑ ὙγΟΠΩ͂ΘΙΒ δὲ ἴΠ6 ῬΤΌΡΟΒΑΙ [ὉΓ ἃ βθροοπᾶ ἀθθδΐθ, τ μἰ ἢ οαπποῖ θαὲ θ6 Ῥοποβοῖαὶ ἕο ἐπ 6 

ΜΥΕΠΘηΐΔη5 τίμιο ἔπη ἴο {ΠΘ ΒΟ Ιγ 65, δπᾶ {πὸ δα οοσδίθβ [ῸΓ τυ μΐοἢ τητιβὲ οἰ πο  ρσονο ὑπαὶ 

1π]αγῖ65 τοι σι ξ πΡῸΠ {Π6 βίαξθ ἅτ ῬΘ ΠΟ βοΪδ], ΟΥ καΐπ {ΠΟ ΙΓ ΘΠ 5 ὈῪ τη 5] δα ϊηρ 8π8 Ὀ]1πᾶ- 

ἴπε π Ῥθορὶθ (ξ8 1, 2); οὗὨ [15 βέδί οὔ {πϊπ 8 80 ᾿π]αστῖοιβ ἴο [Π 6 ΘΟΤ ΠΊΟΠ ΘΑ] ἢ {π6 Ρθοὸ- 

Ῥὶθ ἅτ {Πϑπηβοῖν 65 ἔπ 6 οτιβθ, ὙΠ} 1Ἰβίθη υν ΠῚ ΘΑ ΘΥ ΡΙΘαβασο ἴο [Π6 ΠΆΤΑ ΘΊΙ68 οὗ ἐποῖγ οτα- 

ἴοτβ, ἀπ Ἰπᾶσο οὗ {πΐπσ5 Ὀν {ΠΟ ῚΓ σΟργοβθη δ 008 ΤΑΙΠ ΘΓ ἴμ8η ἴῃ {Π6 Ἰσπξ οὗἉ [λοΐβ η 5ΟΌΘΓ 

τϑάξοη (88 9, 4): 680}) Οὴ6 15. Ὑ ΠΠΙῚ σ᾽ ἴο 6 ἀδοοὶνοα, δηᾶ Ὁ 6 οϑηποΐ Δβρίσθ ἴο ογαίογυ Ηΐτη- 

ΕΟΙΌ βίστ᾽ ν 65 ἴο Βῃουν 8 ἰδ ἢ τ ἢ) δ πα ἀρργθοϊδίϊοη οὔ [Ὁ ὍῪ ὉΠ ΠΑΙ͂ δββοηξϊησ ἰο Θυοτν ἰὨϊη σ᾽ 
ὙΠ 0}} 15 βαϊᾶ, 8Πη4 ἔΠ1|5 Β ἘΠ Τϑί ΠΟΤ 85 ἃ βρθοίδίου οὔ Βορ ἢ ]δίβ [ἤδη 88 ἃ Ἰυαρο οἵ υυηδί Ὑ}}}} 

6 1ῃ6 Ὀοβὲ ἔοσ ἐπ βίδξίε (88 ὅ-ἴ). 

1. ὁ αὐτὸς---τῇ γνώμῃ. 8.566 Ν. οη Π]|. 61. ὃ 2. ΤΠΘ οοπβύγποίίοη 15 

γαγὶ θα ἔγοτη ἐπαῦ δ ρ]οΥϑα ἰὴ 1. 140. 8 1. ϑαυμάζω μὲν τῶν προ- 
Φέντων, 1 τΡοΉ 67 αὐ ἐλοβθ τοῦο ἤατο ργοροβοᾶ. ὃ. 8 195, Ν, 9. 

πρὸς τῶν ἠδικηκότων. ὅθ9 Ν,, οπ 11. 860. ὃ ὅ (6π4). μᾶλλον {Π8π 



610 ΝΟΤΈΕΞΒ. [Βοοκ ΠΠ| 

Οὗ τ8 ὙἘΟ ἅτ {Π6 1π]υγ θα ραν. ΤῊΪ5 οἠηϊ θα οἴατπβθ οὗ {πΠ6 σοιηρδγ- 
ἴβοη σοῦ θ6 ᾿ππρ]]οα ἴῃ {Π6 Θιπρἢ 8515 τ ἢ τ οἢ ἠδικηκότων Ὑγ88 
ΒΡΟΚΘΗ. ὁ γὰρ... «ἐπεξέρχεται, 707 ἢ6 τοῆλο 5:8 78 (ΥΤΟΠΡῚ υἱδὲέα ἐξ 

“ρον, ἐδ (067" ἐοτέ, ὦ ΠΔ076 δζειγιοα, γοϑογιἐπιθηνέ, ἱ. 6. ἃ Τϑβθῃίτηθηῦ τη0}}}- 
ρα γ {{πη|0. ἀμύνασϑαι 8 ἴη6 Βιθ]θοῦ οὗ ἀναλαμβάνει. ἘῸΓ {π9 

οἸηϊββδίοη. οὗ ὕπΠ6. δυΌ1016, 560 Ν, οἡ ἢΠ. 87. ὃ ὅ. τῷ παϑεῖν ἀΘροηα8 

ΟΠ ἐγγυτάτω κείμενον, ὙὙ ΠΟΙ ΑΥ̓ΠΟ] τηᾶκοβ δαπϊναϊθηῦ ἴο ἐγγὺς ἀκο- 

λουϑοῦν, Ἰαϑύ 885 ἴῃ ΠοΙηθ, ἐγγύϑεν ἐλθεῖν 15. ΤΟΠ]ΠΟνγοα Ὁ. {π0 ἀδίϊνο, 
Ῥδοῦσβο ἰῦ 15. ἴβκθὴ ἃ8 ὁπ6 γ ουα ἐγγίζω. ἀντίπαλον, Θηιαϊίῳ δαϊ- 

αποοα, (πὶ ἢ [Π 6 ̓Π]γγ}), ὈΘΙΟπσΒ5 ἴο ἀμύνασϑαι. ϑοτηθ σγου]ᾶ ογᾶβθ ὃν 
τὰς... «καϑισταμένας, ἑδαΐ ΟἽ7' 8η4 Ἰοῖῃ ἀντίπαλον ἴο τιμωρίαν. 

τυ ΟΥ̓ ἔπγιθβ αὐ απ ἐμ), ἐο ἐλ αἰζῖ68, 1. 6. ὑπαῦ [Πη6 Ῥτοβρουϊυ οὗ {π9 

Δ}116 5 15. 50 ὈοσπΠα ἊΡ ἴῃ Οὔ"8, ὑμαῦ ΠΟ ΘΧΔΙΏΡ]6 οἵ ἐθυτοῦ ᾿{Κ6 ὉΠ6 ὁπ6 

ΠΟῪ ἀθουθθ, 15. ΠΘΟΘΘΒΑΓῪ 0 ΠΟΙ ΤΠ 6} δἰὐδοῃθα ἕο οὐτὐ ἰητογοδύ. ΤὴΘ 

ΔὈΒΟΓαΙΓΥ ΟὗἩ 50} ἃ Ὑἱθὺν τγὰ8 ΤηΔ η1 65, ἃ5. ὑπ Ἰηΐογοϑῦ οἵ ἴΠη6 Αὐῃθηϊ- 

ΔῺ5 8η4 (Πδῦ οἵ ΤΠ6}]1 411168 Ὑγ6 6 ΑΒΕ αἰββι αἶαν. Ἤθποθ. {Π|5 Ρᾶγα- 

ἄοχ, ἴο θ6 ρῥγονρᾷ ὈΥ͂ {π6 βίηβαυθβ οἵ ἴΠ6 ἄθογθο ὑῃΐοῃ μδα Τπδβὺ 
Ῥθοη Ρᾶ5Β66, 15. Ἰοϊπθα ἰο ὑπ 6. ῬγΟνΙΟῚΒ 016, νἱΖ. {παῦ {Π6 ᾿π]αν 65. ἄοπο 

ἴο {πὸ ΑΥἸΒμομΐδη5 ὈΥ ὕπ6. ΜυΠ]ΘΗΪΔΠ8 ὑγοῦθ ὈΘΠΘ Προ] [ο 0Π6 ῬΔΙΕΥ͂ ἰῃ- 

υτοᾶ, καθισταμένας ἀΘρ6η65 ὁ. ἀποφαίνειν. ὅ6θ Ν. οἡ 11, 20. ὃ 4. 
2. τῷ λέγειν. -. «ἀγωνίσαιτ᾽ ἄν, γοψίης τρογν ἤν8 οἰοψιίοηοο, 6 πυιϑέ 

ϑέγζυθ 0 δἤοιρ, ἐμαΐ τολαΐ ἄα8 ὅθοη, “οδίξίυοῖῃ ἀεφονδοα (τ οἰουτίησ ἰο {6 
ΜυθΠ]οπίδη ἄθουθο) ἀα8 πού ἔμ ἐἦι6 ἰϑαδὲ ὀεθη, ἀφἐογηνίηοά οα. ΤῊΘ ἀρρὰ- 
τηθηὖ ἢ ΡῈ δάνϑηορβ ἔγοσα {Π6 Ῥγοοῦ οἵ υυμδῦ 15 Δρβασα ἰοὸ ἐπεῦ οὗ δη 8Δ0- 

ΒΟ] υΐθ [Ἀ]ΒΘῃΟΟα, 45 Ὀθίηρ᾽ ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ ἴο {Π6 Βαρροτύ οὗ {Π6 νίθνυννβ οὗ [Π9 

ΟΡΡοβὶΐθ ραγίυ. Τὴθ ποχύ οἶβᾷβθ, ἡ... . πειράσεται, οοῃΐαῖηδ (ἢ. ΟὨ]Υ 

ΤΟΙ ΔΙ Πρ’ ὙΥΔΥ Οὗἁ π] 1 γἱηρ {Π|6 ἄθογθο ᾿πβύῦ πιϑᾶθ, νἱΖ. ἴο Ἰθδα {π8 ρθο- 
ῬῚΘ βία ὈΥ ἴδϊθβθ δηα βρθοΐοιιβ δυβι θηΐβ. 
οἰαθογαϊοα. ΤῊ ΟὈ͵θοῦ 18 τὸ εὐπρεπές. 

ὃ, ἀγώνων. Νούϊοθ {Π16 ὩΡΌΠΙΒ.108] ὕθ ΠῚ8 τα 86 τι80 οὗἩ ὈῪ [Π6 Βρϑδκου. 
Ιῃ {Π6 Ῥγθυῖοιϑ βθούϊοη τγχο δα ἀγωνίσαιτο, δ ΠΟΙ γγχ8 τηθϑῦ π ἢ 
ἀγώνων δια ἄϑλα, 116 ἱπ [ῃ6 ποχύ βθούϊοῃ 1ἴ8β ἀγωνοϑετοῦντες. 
ἑτέροις τοῖο ον γ]ν ἰὼ {Π6 οΟΓΔίουβ. αὐτή, ἷ. 6. ἡ πόλις. 

ἀναφέρει, ὁαΥ 7168 977) 88 ΟΠ6 ὈΘΔΙΒ ΔΌΥΘΥ ἃ ριΐζθ. Οἱ, ΒΙοοιηῦ. ΤῈῸ 
ὙγΟΣ ΘΟΠΙΌΓΤΩΒ [0 {116 πηθύθρ μου οοῃίαϊποᾷ ἴῃ ἀγώνων Δη4 ἄδϑλα. 

4, κακῶς ἀγωνοϑετοῦντες, “φινὲ ηιαΐοβ αγϑὶίγο8 ἑαϊίιι ον ἑαγυϊγυιίηη, 
τοϑ ρ»ταδίαϊ 5.) ῬοΟρρο. ϑεαταὶ μὲν τῶν λόγων---ἀκροαταὶ δὲ τῶν 

ἔργων, ϑρεοοίαΐογϑ 47) ἐλι6 τοογ8 απ ἤθανθγ}8. γ᾽ ἐλ6 αθοϑ, ἱ. 6. γοῦ Ρ]866 
ΒΌΟἢ. οοηῇθηοθ 'π {Π|6 ογαίουβ, {Πδὺ ὉΠΘῚΓ ἈΒΒΟΓ ΤΙ0Π5 ΔΓΘ ἰ0 γοὰ 88. 0} 0 

ΥΟΡῪ 55 ῦ οὗὁ ὑΠ0 ἀθοᾶβ, γγ}}116 [Π6 δούβ τυ μῖοὴ. οοτηθ. ἈΠΩ͂ΘΡ γ0Ὲ ΟὟΠ 
Κηον]οᾶρο, γοὰ Τοραγ ἃ8. {πΠ6 ΟὈ͵θοίβ οὗ πιθῦθ ἤθᾶγβαυ. ΤῊΪΐβ 5ΞΘη86 

ΔΟΘΟΙ 8. Ὑ{10} τὰ μὲν... ἐπιτιμησάντων, γον 18 Θροχθροῦϊοαὶ οἵ {89 

ἐκπονήσας, Παωυϊη 



Οπαρ. ΧΧΧΥΠΙ.] ΝΟΤΕΞ. ΘΙ 

Ῥγθορθαϊπρ' ρτοροβι(ἰοη. ὡς δυνατὰ γίγνεσϑαι, α8 ἰο ἐΐδ ροεϑοὶδιϊὶέν 
47 ἐποῖν' ἑαλῖπισ ρίασο, ἰ5 ἴο Ὀ6 [Κθὴ Ὁ} τὰ. «-. «ἔργα, ἴο ἡ Π]Οἢ τὰ δὲ 
πεπραγμένα ἤδη (ἀΘρεπάϊησ οη σκοποῦντες. Οἷ, Μύ, ὃ 427. Οὗ. 8) ἱν 
οΡρΡοββρᾶ. τὸ δρασϑέν. Ιῃ 5οΙη6 ΘαἸΙ0η85 στ πα τὸ ϑεαϑέν, Δ Π4 

80 ἴ ἰβ οἰξβα ἴῃ 9615 Κ ἢ. ὃ 868. ὁ. ὄψει ἰ5 ἴο Ὀ6 ἰΔΚ6ῃ σ ἢ τὸ 
δρασϑέν, ἴῃ {Π6 56η86 οὗ ὦ γαοί τοιοῦ, ἐδ τοἱένιοβϑοα, ὃψ ΟἿ 68 Οτοτι 6168, 
ἃπα λαβόντες ( ΙΟΩ ὈΘΙΟΩΡ5. 8150 ἴο {Π6 βθοοπαᾶ ῬγΟρΡοΟβι]0Π) ΤΗΘῪ 

Βᾶνθ {Π6 βθῆβθ οἵ ὑπολαβόντες. (Οἀοὐί]. Δπα 5οιὴθ οὔθῦβ οοπβίγποῦ ὄψει 
ἢ λαβόντες ἰπ [Πη6 56η50 οὗ ρογ)οθοϊης, δοοῖμ υρτί ἢ, ἐΐ6 πυΐπια 8 δ. 

Βαῦ {Π18 566118 ἴο θ6 8 [Δγ- οοῃ θα οχρ]δπαίϊομ, δηαἃ πη Κοβ ὄψει οὗ 

{0016 πι86, ὑγμ υ 5 ὈΥ οοπβύγποίπρ ᾿ὖ τ] ἢ τὸ δρασϑὲν 16 85 στοαῦ 611- 

ῬΠδβἴ8β. τὸ ἀκουσϑὲν 18 ΟΡΡΟΞΘΑ ἴο τὸ δρασϑέν. 
ὅ. ἀπατᾶσϑαι ἄριστοι, δαϑὶοδέ ἰο ὅδ αεεοϊυεά. δεδοκιμασμένου. 

ΞΌΡΡΙΥ λόγου, ἃ8 {Π6 Δη 6518. ΟἸθαυ]Υ ὑθϑ 68. μὴ ξυνέπεσϑαι 
ἐϑέλειν ἀθρθη 5 οὴ ἄριστοι, ὙΥ 10}. ὙΠ μὴ τηᾶγ θ6 Τοηογοᾶ ηιοβέ γ76- 

ζιοίαηέ, τορῃ δαοσζιραγά. τῶν ἀεὶ ἀτόπων ---: ΟΥ᾽ δυεγν ραταάοι τολίοϊν 

για ὃς αὐταπεοά. 

6. εἰπεῖν---δύνασϑαι, 0 ἔλατο ἐδ αὐτἰϊέψ ἐο 5ρεαΐ; (85 τι ογαΐου). 

ἀνταγωνιζόμενοι. . . «γνώμῃ, οοπίοπαἑπρ, τοὐέϊ, ἐλοθθ τοῖο ϑροαῖ; ἐΐτι8 [350 

ἔδΥ 85] ποΐ ἐο ἀρρεαν ἐο ὃ6 Ποϊϊοιοΐτ ἔτι ἐλ γϑαν' 97 ἐδ 8οπεϊηιοτιέ (αἰίοτ- 

6α ὈΥ {Π61|}. Τ|16 1468 5665 ἴο Ὀ6 ὑπαῦ, νυ ἢ}]6 ΠΠ6Υ Πδα πού {ΠΗ ἴδο- 
ὉΠ οὗ οἰνίηρ αἰΐθγαποθ ἴο {Π|61 Βθῃ  ΠἸθηΐβ, γϑῦ ΠΟΥ ΤῸ ΓΘ ὉΠ] ηρ 

ἴο ἃρΡρθᾶν ἴο ἢᾶνθ 1688 θΙΟΚΗΘΒΒ οἵ ρασγίβ [0 Ἰηγρβίϊσαίθ δηα 566 [ῃ6 
Ῥθϑυηρβ οὗ [η6 Ροϊηΐβ οἵ αἰβοιββίοθ ὕπ8η [Π6 5ρθακθὺβ {ῃΠ6ΙΊΒ6 | Υ 68. 
ΤῊ ἴῃ ὑΠ0}} ΘΑΡΘΓΠ655 ἴο δυο [Π6 Δρρϑάγδῃοθ οὗ τϑορὶ νἱηρ ἔβοίβ δηᾶ 

ΤΒθουΐθθ Βθοοπα- Βαμα ᾿ΌΤη {Π|6}1 ΟΥΘίΟΓΒ, ΤΠΘΥ Δββθηϊθα τ ποῦΐ 8ΗΥ͂ 

᾿ΘΟΠΒΙ ἀογ 0. ΟΥ̓ τϑῆθοίοῃ ἰὼ ΘΥΘΡῪ ὑμΐηρ ὙγΥ 10}} νγὰ8 δἀνδηοθᾶ. ΒΥ 

τοιαῦτα ΚτροΙ ὑοῦ] ππαουβίδηα ἄτοπα ἔγοιη ἀτόπων, ἷἱπ ὃ ὅ; θα 1 
81ὴ ἱπο]πηθα ἴο τοῖον ἰῦ ἴο {πΠ6 δ]οαθθποθ ἴο Υ Β 10 [Π6 ΡΘΥβΟη5 ΠΟΘ 

ΒΡΟΚΘη οἵ οοὐἹᾶ ποῦ δἰζδίη. Τὴ Ρ]ΌΓ] ἀνταγωνιζόμενοι [Ὁ]]Ονγ8 βου- 
λόμενος, ὈΘοΔα56 ἕκαστος 15 [Δ ΚΘ ΟΟἸ]]Θοἰν ΕἸ γ. ΤΉ686 Ῥδγίϊοῖ ρ]65 816 
811 ἰο ὍΘ τοίουγοα ὕδοῖκ ἴο αἴτιοι ὑμεῖς ΟἹ οἵτινες εἰώϑατε, ὃ 4. 

δοκεῖν ἀθρ6πα5 οὴ ἀνταγωνιζόμενοι, ἃΠ4ἃ τῇ γνώμῃ 1Ό]]Ονγ5 ἀκολουϑδῆσαι. 
ὀξέως... «προεπαινέσαι, ατγια ἐο ὃ6 φιιῖοῖ ἐο αϑ867 τολαΐ ἐ8 βαϊά, θυθτι 

ὀφξίονὸ ἐλ6 δρθαΐον ἤαϑβ ζμεἶῃ ατιτιοτιγιοοι ἢ 8 ροδίξέοτι. 1 [ὉΠ ἀρτῦθο ὙΠ 
ΒΙοοτηξ,, πμαὺ ὀξέως ἴΒ ἴο Ὀ6 οοπδίγποίοα τ] [Π6 ἱπβηϊεῖνοβ, ἀπ ἐπαῦ 

᾿λέγοντος (86. τινὸς) ἀθροπᾶβ οὴ [ῃ6 προ- ἴῃ οοιηροκίΐοη. ΤῊΪΒ δῖνϑβ 
8 δρῦ Β6η80, 8η( 185. ΟΟΓἑΔΙΗΪΥ ἴῃ δοοογἄδποθ Ὑγ] ἢ [Π6 Θχίγθιηθ ὈΓΘΥΥ͂ 

οὗ [π δαΐμονυ. (8]., ῬΟΡρο, 8π4 Αὐπο]ᾷ, ἐδκθ ὀξέως “ἸΓΗ λέγοντος, 
ἴῃ [Π6 56η868 οὗ οἰδθυογῖψ, ροϊπ οαϊη, ἃ8 Ορροβϑᾶ ἕο ψμδῦ 18 ἰη δοοογσᾶ- 

8Π600. Ὑ} 8. βοπηᾶ Ἰπαρτηθηῦ. ----- προαισϑέσϑαι [Ὁ]]οτγ8 πρόϑυμοι 

ὙΒΙΟἢ ἀθρθπβ ὁη. βουλόμενοι ἴο Ὀ6 ΒΡ] θα ἔγομα [ῃ6 ρυθοθάϊηρ σο ἢ" 



619 ΝΟΤΈΕΞΒ. [Βοοκ ΠΙ, 

ἰοχύ. προνοῆσαι βραδεῖς. ΑΒ. {Π6 ΑΥΠΘΠΗἾΔηΒ οοὐ]ᾶ ποῦ υυῖβῃ ἰο 8 

βίου ἴπ Τογοβοοίηρ Π6 ΘΟὨΒΘΑΠΘΠΟΘ8. Οὗ δνυθηΐβ, [η6. ῥα οἶρ] βουλό- 

μενοι, ΒΡ ]16α ἴῃ {6 Ῥγθοθαϊηρ' ΡΓΟΡοβι 1οη, 8 ὅο Ὀ6 ἀἰβρὶοθᾶ μθγθ [ῸΓ 

ΟΠ0 5! ἔγἱηρ αρῦ οὐ ὑγιοζεηιο ἐο 707 6866 δἰοιοῖψ. ΤΙ15 ν᾽ 016. Ῥαββαρο 
15 Τρδαρηῦ νυν] ΟἸΠΠ Οα] 0165, ἀηα ἰῦ σγου]ὰ τθαπῖγθ τπογΘ 5ρᾶθο {Π8Π ΤΩ 
ΠἸπη1 05. Ὑν1}} 8]Π1ονν, ὑο Ὀνϊηρ' ἔουυν γα ὑπ ναυῖουβ ᾿ητογρυθία 5 τυ ΒΙοὰ δ 
ἢδ5 τρορὶ γϑᾶ, 

7. ζητοῦντες... «ζῶμεν, 8οολίη ΑΥ̓ΤΟΥ͂ βοηιοί γι) οἶβϑο, 80 ἐο βρφοαΐ;, 
ἐλαν τολαΐ ρθγ  αϊη8 το δοηιηλοη, ἰϊ76. ἢ ἐν οἷς --- ἢ ἐκεῖνο ἐν ᾧ. (οἰ. 

ῬΟΡΡο τϑίυὺβ ἰο ΜΙ, 8 487. Οὐδ. 8, το τ ΒΙο 1 υγοῦἹα αἀα 7615 Καπη. 

ὃ 820. 2. β, 85 δἰ νίπρ ὑΠπ6 Ῥοβϑῦ βοϊαύϊοη οὗ ὑπ οοπβδύμποϊΐοη. ΒΙοομ, 

ΒΆγ5 ὑπαῦ {86 Ῥ] αΓᾺ] 5 Θρ] γα, θθοδϑιβο 1η6 ΑΥΠΘηΐδπ ἔογιη οἵ ρου- 

ΘΙ μΙηΘηὗ 18 οἴζθη ἀθϑίσμαίθα ὈΥ {πὸ Ρ] 18] πράγματα, ἴο ὙΥ ΒΙΟΙ. {πὸ τοὶ- 

αἴϊγθ 18. πθῦρ δοοοιημηοαείθα ἴῃ ΠΌΠΟΙ, 

{Π6 5816 ὑπ] ηρ8. 88 ἐν οἷς ζῶμεν. 

ζιέοῖψ ουθγοοηιθ. Βοίδηῦ ρἶνϑβ ἴο ἁπλῶς 616 {Π 5886 τὲ ραϊιοὶβ ὁοηυ- 

»γίεοία, Ὀὰὺ 1 ἀοιθύ νυ μοῦῃον ἴὐ ἰβ {Π6 {Ππ|6 ΟΠ6 ἴῃ {118 Ῥαββαρο. -ττττ- 

σοφιστῶν δϑεαταῖς, ϑρθοίαΐογΒ 07) 8ορἼϊδέδ, ἴ. 6. δια ϊῦονβ οὐ {μο80 ὑγΒὸ 

τηϑ8 1Ὁ ὑΠ|6 1 ὈαΒΙ 655 ἴο ὕθβοῃ τ θίουϊο. 

τῶν παρόντων ΤΘῖοΓΒ5 ἴο 

ἁπλῶς---ἡσσώμενοι, δεῖηρ αὖϑο- 

ΟΗΠΑΡΤΕΒ ΧΧΧΙΧ. 

ΤΠ ΜυΠΙΘηΐαπ5 ἃγ6 ΟΠδτρρα τνἱ] Πανὶπε ᾿π) ατϑα [Π6 ΑἸΠθηΐθη5. τποτο ἔπ δπι ΔΠῪ ΟἴΠΟΙ οἷἐν, 

δπα {Πδὺ ἴοο, ΤΠ Θη {Π6 ν δα η0 Οσοδβίοη ἴο τουοὶὲ (88 1, 2); τοσαγ 1658. οἵ {πὸ ΘΧ ΔΠΊΡΪῸ οἵ 

ὑμοῖγ ΠΟΙ Ἤ ΡΟΓΒ, γΠῸ Πδᾶ τον οὶ θα πα γθγΘ ΡῈ Βα [ῸΓ 5ὸ ἀοΐπρ, δοξιδίρα ν᾽ ἀπ᾽ ἴθ 

8Π4 ῬΓΟΒαΤ οι. Δη4 ἰηβείοα Ὀγ ὑποῖν σοοα Τοτίαπο, {πὸ ν βοῖζοα νμδὺ Δρρολτοα ἴὸ ἔθ πὶ 

[86 πιοϑὺ [Δ ΟΥ̓Δ Ὁ]6 Ορρουθα ηἰγ, πα αἰϊδοῖκϑα {πὸ ΑἸΠΘ ἴλη (δ8 8, 4): Βδα {πὸ τϑοοὶνοᾶ, 

88 ΠΟΥ Οὐρηΐ, πὸ Ὀοίζου ἐγθαϊπιθηῦ {δὴ {Π 6. ΟἾΠΘΥ 811168, ἴον υγου]ὰ πον ὺ παν ὈΘΟΟΠΙΘ 

80 ᾿πβοϊοπί, 8 {ΠΘΥοΌτΘ {116 τηοϑύ βίη] ΡῈ ΠἰΙΒῃ πο ηΐ ΒΟ] ἃ ποὺν Ὀ6 ἱπῆὶοϊοα ἀρὸπ ἔμθτα 

8}} (ξξ ὅ, 6) ; 8 ἀἰβου! ηυϊπαίϊοη οαρηῦ ἴο 06 πδθ᾽ Ὀθύνν θη {Π6 8ΠΠ1|68 ν πὸ τονοὶὲ ἔγομπι Θοπηρα]- 

δῖοι, 8Πα Β1 0} 88. 40 50 γο] ΑΓ Π]Υ, ΟΥΓ 8411 ὙΥ11}] ΒΟΘΙΚ οσοαβίομ ἴο τουοῖὲ (8 7), ἀπ ὑπ Αἰμ6- 

πΐϑη ἱπίογθϑῦ ἴῃ Θ80}} οἷἵγ ὙὙ11 ὍῸ Ραΐ 'π Ἰθοραγάν, δα δὰ δαὶ ἤομα] τᾺῚ Ὑ 11} Βᾶγὸ ἴὸ θ0 

ταδί ἰαϊ θα νυ Ἱ1 ἢ [ΠΟ ΙΓ 4}1168 (ὃ 8). 

1. ὧν ἀθρθηαβ ΠΡΟῚ ἀποτρέπειν, δΠα Γοΐθ᾽5. ἰο ὑπ Πα ̓ 8. ἀραϊηδὺ 

γΥΠΙΟἢ ὑΠ0 ΒΡΘΆΚΟΥΡ Πδ5 ᾿πϑῦ Ὀθθη ἱπγοὶρῃϊηρ. μίαν πόλιν, 7017" ΘΉ.8 

οἷέψ. ΤῊ8. Ἰάϊοτη ἰβ αυϊῦο ἐρθαπθηυ]γ ΓΟαπ. ΒΙοοηνῇ, 18. ΘυΡΌ οι, 1 

Ὁ ῖηκ, ἴθ αὐ αὐ ηρ᾽ ἴο εἷς, ἴῃ ΒΌΟΙ οα5685, ὃ Πἰπηἰ ἶνϑ ταῦθ ν ὉΠμδη Ὧἢ ἴῃς 
[ρηδῖνο [ὈΓΟΘ. 

2. ΤῊΘ ρΡοβίτἰοη οὗ νῆσον ὈθίοΓΘ οἵτινες ΤΟΠΘΙΒ. 10 ΠΙΡΉΪΥ Θιαρῃδίϊο, 

Δ ΒΘΡν 68 ἴο ΗΧ 88 {Π6 οῃϊθῦ σθάβοη οἵ {ποὶν 11-ἀϑβουὺ οὐ ἔουρίνθηθββ, 

ὑπδῦ {6 ΜΥΌ]ΘΗΐδΠ5. ὑγ ΓΘ Βα μ οΥΒ οαύ οὗ {Π|6 ΘΗΘΙΉΥ 5 680}. ἐν 

ᾧ τοῦϑυβ (0 {μ0 οὔ θα οὈ]οοῦ οὗ φοβούμενοι (νἷΖ. μὴ ἐπέρχωνται. ΟΥ̓. 
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Φ6 15 ΚαΠη. ὃ 891. Οὖ8.), δηᾷ οαπποῦ Ὀ6 Το πᾶν αἰ), 8.5 ΒΟΤῚ6 διββοσῦ, 
ἴον 10 ᾿π τοάποοθβ δὴ Δα, 08] ΓΘΆΒοη ὙὙ ΠΥ ὑπ ΜΥΌ]ΘΠἾΘΠΒ Ὑγ6 ΓΘ ὉΠΑ͂ΟΓ 

ΠΟ προθβϑὶτυ οἵ σϑυουηρ, νἱΖ. {Π6 δἀθαπαῖθ πᾶν] ἀθίθποθ θῃ]ογθᾶ ὈΥ 

{ποὶν ἰβαπά. ἐς τὰ πρῶτα, ἴηι, {ἢ 71γ8ὲ (Ξε Ἀϊρ 680) ἀ60766. τοι- 

αῦτα εἰργάσαντο, ἤωυθ ἀοη6 18 8ιι6ἢ, ηυϊβολιῖεγ, οὐ Ὀθύϊου βου Ρ8, λαῦυό 
φιασδ τι8 8ιιοἦ, ἐγοιίο. τί ἄλλο οὗτοι ἢ ἐπεβούλευσαν, “τοὐλαΐ οἶδο 

αἀἰά ἐλέῳ ἀο Ὀπὺ ρῥ]οῦ δραϊπβῦ τπ|8.) Β]οοιηξ, ἐπανέστησαν. 66 
Ν. οπ 1. 11. ὃ ὅ. ἢ ἀπέστησαν. ΟἼΘΟΠ ΤΔ 65 ἃ αἰβυϊποίοη. ΠΘΓῸ 

Ῥδύνγθθη 8. βἴτηρ]6 τονοὶὺ ἴῃ υἱπαϊοδύϊοη οἵ 1 γῦν, 8 Πα ἃ ΘΟΠΒΡΙΓΔΟΥ͂ 

ΤΟΒΕΠηρ ἔγοπιὶ ἄθορ Παίτοα, 8η4 αἰνηΐπηρ δῦ ποίμϊπρ' Βπονῦ οὗ ὉΠ6 τ αἷῃ 

οὗ 1Π6 5βἰαίθ δρδίηβϑὺ νυν ΒΊΟἢ ἰὖ 18 τηϑ4θ. ΒΙοομηῖ, ΠῚ Π|κ5 ̓ ῦ ἃ Βα 0616 α5- 

{ἰπούίομ, δη4 5δοὸ Ῥορρο (Ρυοϊθρ. 1. Ρ. 258) ᾿πύϊτηαΐθβ, Ὀαὺ 1 18 οου ΔἸ Η]Υ 

Δαδρίοα [ο Τη8Κ6 8 [ΌΓΟΪ0]6 ᾿τη ρΓ ϑϑίοι ΠΡΟΠ [Π6 ΡΟΡαΪΔ1 ταϊπᾶ, 8Ππα ἔῸΓ 
{15 10 νγὰβ ΦοιυὈύ]655 ᾿πίθπαθα. καϑ᾿ αὑτούς, ὃψ ἐϊιδηιδοίυνε8. 

8. τῶν πέλας. ὅθε Ν, οῃ 1. 82. 81. ὄκνον ΘΟῃὔδ]η5 ἃ ποραίϊνθ 

θα, ἀπ Πθποθ μὴ Δοοοιηρδηΐϊοθ ἐλθεῖν. ὅθ Ν. οπ 1. 10. ὃ 1. 

πρὸς τὸ μέλλον, ὅγν γ68ρεοέ ἐο ἐλ Κιέμγ. μακρότερα... «βουλήσεως, 

ὀεμοπα ἑλοῦ)" ροιῖθν" ὁιιύ [688 ἐΐαγν ἐλοὶν τοὐζί, 1. 6. {Π6ὶΡ Ὑ5 65 ὉΓ οχ- 

οοραρα {ΠῚ ΔΌΪΙΥ το ἀο τηἰβοῃϊοῖ, Απ ΘΧΟΘΘαΙΠΡῚΥ ὈΙΟΘΡ ΓΘ ΔΚ. 

ἰσχὺν... -προϑεῖναι. ΒΙοοπ ΐ, οἷΐο5. [Π6 Θοιασποη δάαρθ “ἴο δβϑῦ 
τηϊρηῦ ἃῦονο τῖρσῃῦ." ἐν ᾧ, τολόη. 

4. εἴωϑε... -τρέπειν. Ο6]. οοπδίγαοίβ πα Θχρ]δίηβ: εἴωϑε δὲ ἡ 

εὐπραξία ἐκείνας τὰς πόλεις ἐς ὕβριν τρέπειν, αἷς ἂν μάλιστα ἀπροσδό- 
κητος ἔλθῃ. ῬΟΡΡΟ γοϑϑγα5 δι᾿ ἐλαχίστου (50. καίρου) 88. 8π Δα ] ΠΟ Π8] 
οἰγουϊηβίαποο ᾿πίθΡ ΡΟΒϑα, φιρδι8 ηιασῖηιο, οὐ ψιϊάθην ηυϊγυΐηιο ἐπέεγυαίϊο, 

ἐπϑρογαία, ἰ. 6. φιυῖδειι8 ηιααΐηιθ ἐμϑρογαΐα, οἐ φιΐάφην ταρονΥηιθ. 

τὰ δὲ πολλὰ... δόξαν, ἐξ 6. ογέογν ἐλδ οα86, ἐμπαΐ σχοοα 7ογύννιο, «οὐϊοῖ, 

λαρροη8 ἰο ἤθη, ἴη, ασοογάαηοο τοὐτἢ, γοαϑογιαῦ 6 φαρθοξωύέίογι, 18 ν07)6 8147)68 

ἐλμαη, ἐπαΐ τολῖολ, 18. δογοπα, οαἰοιαΐίοτ. 1 τὰ αἰβροβθα συν ΒΙοοιηξ, 

ἴο τοίου {πὸ τὰ Ὀθίογθ πολλὰ ἴο εὐτυχοῦντα, ΔΠα Ἰη8Κ6 πολλὰ ΓΟΙῸΓ ἴο 

εὐτυχοῦντα ἴῃ {π6 56η856 οἵ πιάπηῳ ϑιοῖ, εὐτυχίαι --- ἐξ ογέοη, λαρΡθΉ8, οἷο. 
ΟΤΩΘ ΠΠΔΥ ΠΟΥΘΥΘΙ ὈΓΘΙῸΓ ἴο οοπβίγιοϊι τὰ πολλὰ 85. 8ῃ δοοιβαῦο τε 

ἐπὶ τὸ πολὺ. 

ὅ. καὶ ἄλλως --Ξ- ποΐ οπῖμψ ἔπ ἰδι8 διιέ ἔπι οὐ 6} οα868, ἱ. Θ. ΞΘΠΘΓΆΙΠΠΥ. 
τὸ μὲν ϑεραπεῦον ὑπερφρονεῖν, ἐο ἰοοΐ ἀοιογν προτὶ ϑύνιεἰἱοιιβη.688. ἰο 

8670 αγια οὐϊσο. 'ἼΠ6 π86 οὗ {π6 πϑαΐθι ῬΑΓ ΠΟΙ Ρ]6 ἃ8. 8Δη αὐδύγϑοῦ ΠΟ Π 

85 Ὀθθη γρίθυγθα το (Ν. οἡ 1. 41. ὃ 2), δπᾷ 15 τηποὴ 1685 Οἴθηβῖγο [Π 88 

{86 τηδϑοῦ]ϊηθ νοῦ! α πᾶν Ὀθθη. 

θ. καὶ μὴ τοῖς κι τ. ΧΑ. Τὸ 5Πονγβ {π6 γι] οἵ ΟἸθομ, ἐμπαῦὺ ῃΘ 

νου] α ἰπγοϊγθ ἴῃ ΠΪ8. ΤΉΘΓΟἾ]055 ἄθογθθ 811 {Π|6 οἰΖθηβ οἵ ΜΥ.Π6Π6, 

ΤΩΔΗΥ͂ οὗ ὙΠΟΙΩ πὸ τηπϑῦ ᾿ἰᾶγο Κπονῃ Πδα πὸ μπᾶ ἴῃ {Π6 γϑυνο]ί. 

Νούϊορ [π6 ναυϊαύϊοπ οἵ οοπβίγπούϊοη 'ῃ προστεϑῃ---ἀπολύσητε. οἷς 
27 



614 ΝΟΤΕΒ. [Βοοκ ΠΙ. 

ΤΘΙΟΥΒ. [0 δῆμον ὙὙΒΪΟΙ 15. ἃ οΟἸ]Θον ποῦη. κίνδυνον. ... βεβαιότε- 
ρον, “ἐἠύμιδίη ἐλ6 Παξαγα 47) )οὐγυίτιρ ἐἦι6 οὐραγοῖψ πον ἰο ὅ6 ἀ6- 
γεπαθα προτὶ ἔην ἐΐ8 γοϑιέ." ΒΙοοιπέ, τῶν ὀλίγων --- τῶν δυνατῶν. 

ἴ. τῶν ξυμμάχων ἀΘΡ6Πα8 ὁ τοῖς ἀναγκασϑεῖσιν (86. ἀποστᾶσι)---τοῖς 
ἑκοῦσιν ἀποστᾶσι, Δ) 15 ὑΠΘΓΘΌΓΘ Ρ]Δορα αὖ {πΠ6 Ὀθρὶ ππΐπρ οἵ [16 βθη- 
ἴθποθ. τίνα οἴεσϑε ὅντινα 18. δ ἰπϑίϑηοθ οὗ υῆηδῦ 15 οδ]ϑα Ἰῆνθυβθ 

αὐϊδούϊοῃ, τίνα, ὙΥ ΒΪΟῚ. ΘΠΟΌ] ῬΓΟΡΘΙ͂Υ 6 ἴπ ἐπ ποιυηϊποίϊγο, Ὀοὶπρ 

αὐϊγδοίθα ἰο [Π6 οα86 οὗ [15 τοὶ αὔϊνθ. Οἷ, 5. ὃ 175. 2. βραχείᾳ 
προφάσει, οὁγν 80η16 8[ϊγἠέ ργδίθηοο. μηδὲν παϑεῖν ἀνήκεστον 15. ΘΌΡΠ6- 
Τα Ἰβύ] 081} ΒΡΟΚΘῚ ον ἀθαίῃ ΟἹ Βᾶνθυυ. 

8. ἡμῖν ἰἴ5Β 7η6 ἀαέ. ὑποοηυηοατ, ἴον ἀποκεκινδυνεύσεται (πβρα 85 ἃ 
ΘΟΙΏΙΠ0η. ζαύατο. ΟἿ, Βοβί, ὃ 118. 12. Ν 8), ΟΥ δ τϑὺ 6 οοῃβί θυ 

ἃ5. βύδηαϊηρ [Ὁ {π6 δαποιηῖπα] σϑηϊονο δου χρήματα. ὅ.. ὃ 201. δ. 

--- προσόδου ἀΘρΡ6Π45 οῃ. στερήσεσϑθες 1 Κπον ποῦ Ψ ΠΥ ΒΙοομ, 

Βῃου]ᾶ τοραγ {Π6. σμϑηρο ἔγουη {Π18 γον Ὁ ὕο {Π6 ἢγβῦ Ῥϑιβοῃ ἕξομεν, 85 
ΒΗΥ͂ ΤΠΟΓΘ ΠΔΥΒἢ (Πδπ ἔΠο50 οὗἩ {Π6 βϑῖηθ Κἰ πᾶ, Ὑγῃ 10} ΔΓΘ 50 ἔγθα ΠΟ ΠΕΥ 

ΤΘΟυΡ πρὶ ἴῃ ΤΗπογ 65. ΤῊὴΘ ΟΥ̓ΔΙΟΥ ἴῃ Ηἷἶβ υθ ΘΠ ΠῸΘ. πι865 [Π6 866- 

ΟΠΑ͂ ῬΘύβοῃ, Ὀαὺ ΤΘΟΟ]]ΘΟΙηρ; ΗΪΤΠΒ6ΙΕ, 116 ΤΘΟῸΓΘ. ἐο [ῃ6 ἢγϑβῦ Ῥθύβοῃ, ἃ 5 

ἃ ΒΟΙΓΘΙ ΤΌΤΊΏ, ΘΒΡΘΟΙ ΠΥ 85. 0ῃ6 {μΐπρ' ΒΌΡΡοβϑά τηυδὺ αν Ῥ66Π ΨΘΡΥ͂ 

ὉΏΡΤ ΑΔ ΘΓ Ὰ] ἴο [Π6 6815 οὐ δὴ Αὐπμοηΐδη δθαΐθποθ (οἵ. ῬΟΡΡοβΒ ῬγΌΪ6ς. 1. 

Ρ. 210). ΤΗΐΪΒ ομϑηρθ οὗ Ῥϑῦβοιι ἰβ φαϊΐθ θουήπποπ ἴῃ 81} ΠΘΥΒΉρΡΊΘ5 ἴῃ 
ὙΠῸ ἱπνϑοίϊνα πα ἃιστιιηθηῦ 81:6 τη ΠΡ] 64 ἰορ θέον. 

ΘΗ Ρ ἈΚ ΊΣ 

Νὸο Βορθ οὗ Γγοάοτῃ Ποῦ] ἐμπθγοΐοσο 6 πο οαΐ ἐο {116 ΜΓ ΕΘ πί8Πη8, ΠῸΓ 5μου ἃ ἐπ ἄθοτοθ 

Ὀ6 αἰξοσθᾶ δ [86 ᾿πβ σδϊοπ οἵ ἴῃ6 ογδίουβ (ξξ 1, 3}; ἴῸ᾽ Ῥ᾽ΕΥ Βμου]α 6 δχογοϊβοᾶ ἐουγατᾶβ 

ἴμποβθ ὙΠῸ πᾶν Εἰηαγοα ἀπὰ {πο μα]γ [66] 1 8, δηἃ ποῦ ἰο τηοϑὲ σἰγα]οηξ Θπομΐθβ, απ 

186 ογδίοτϑ 5}!0] ἃ ΘΉΟΟ86 ΒΟΠ16 οσοδβίοη, ἱπ ν᾽ ΠΟ. ἐπ οἷγ σίου Ο8] ῬΟΥΓΟΥΒ ταν Β6 ἀἰβρίαν οᾶ 
Ὑ Εν 1685 Πᾶττα ἴμ8η ἴῃ {Π|6 ᾿γοβοηΐ ἰηβίατιοθ (δ 8); θΟΐἢ ἠπδεέϊοθ πᾶ ὀχρθάϊθπον ἀοπηαπὸ 

ιδὶ βίστιδὶ ῬαΠΒηππθπέ 8881} θ6 ἱπηϊοίθα ὁπ [Π 686 ΟΒ ΠἄοΓβ (ξ8 4, δ); ΓῸΓ ἔπ: οοπβοίοτιβε- 

ΠΟΒ5 {πδύ {Π|0 ΑἸΠΘΠΙΆΠΕ, 88 [Π6 ᾿π] ασϑα Ῥατίν, οδπ ΠΘΥΘΥ θ6 ΟἾΠΟΥ ἴΠαπ {ΠΟ ὁπ πλΐθα, τυ ἢ] 

ΘΥΘΓ Θχοῖΐο {Πθπη ἴο {Π|6 τηοϑὲ ἀθδα!ν Πιαἰγοᾶ (8 6); {μϑγοίοτγο ἴπ6 ΑΈΠ θη δπ5 Βῃοα]α θο ἥττη, 
δπὰ ὈΥ 8 {{Π16}]} ΒΟΥ ΘΤ ἐΥ {ΓΙ 5} 8. Βα] αἴΑΓῪ ΙΘΒΞΟῸΠ ἴο 411 ἐπι6 οἴ μο  ]1165 (8 7). 

1. προϑεῖναι. ὅο ῬΟΚΊΚοΙ, ΒΙοοπηῆ,, Ασηο]ᾶ, πᾶ Κσὰρον τϑϑᾶ, ὁπ 
{πη6 στουπᾷ {παὺ ἐο Λοϊά οὐ α ἤορο 15 ἃ τόσ παΐαγα! Θχρυ βίο ὑΠ8 

ἴο σἕυθ α ἢο}6. λόγῳ, οΥ̓αΐοΥ. πιστὴν --Ξ- 7οιιγια θα, πἰροτι. -τττττ: 

ὡς «λήψονται ἀθποίο8θ {Π6 οὐήθοῦ οἵ ἐλπίδα: λορὸ ἐπαὲ ἐΐον 9Παῖ 
γϑοθῖυθ, οἷο. ἀνϑρωπίνως ὈΘΙΟΠρΒ ἴο ἁμαρτεῖν, Δηἃ (Π6 οἸαιβο 18 
7 6}} τοπᾶθυθᾶ ὈῚ ῬΟρρο, φϑερέαηυ ἡιιηιαγυλέιι8 ροοοαπαὲ αἀδφοὶρὶφνεΐ, 1. 6. 
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φεπέαηι ρεσοαπάὲ ἐᾶ60 ατοὶρίσηΐ, φιῖα ρόοσανθ ᾿πιηιαγλίηυ δϊ[. ΤῊΘ βατηβ 
ΟΥἾΟΟ τοῖουβ το Χρη. Ογγ. ΥἹ. 1. ὃ 857, τ Βῖοἢ οἰζαύϊοη ΔΡΕΥ 1] πϑύταῦθβ 
ἴΠ8 ῬΓδβϑθηῦ ρῬᾶββδᾶρθ. τὸ ἀκούσιον, {ΐι6 ἐγυυοζυγιζανγ, ἱ. Θ. δ ΘΥΓΟΥ͂ 
σοΙη λα ᾿πγοἸ πα γ. 

Ὡ. νῦν «διαμάχομαι, 811}, οογιξεπ (1π ΔΙρΡαΙηΘ 0) ; ̓ἰΐουαΠγ, γσλΐέ 
ἐμγοιμῆ, ἀ(ο ποΐ ψίοϊα ἐΐδ οοηεεέ. μεταγνῶναι---τὰ προδεδογμένα, 

ἐμγοιισἦ, α ολαπρα Γ᾽ πυϊπα ἐο γϑρϑαΐ ἐλο ἀδογ 668. 1 8586 ὯῸ ΓΘᾶβοη ὙΠ 

τὰ προδεδογμένα 15 ἴο Ὀ6 τη846 ἀδροηαθοηῦ ὁ. ἃ ΡῬγθροβι τοι ἀπαουβίοοα, 

88 ΒΙοομπηῖ, βυρροϑῦβ, βίη 66 ὕΠη6 νϑὺὉ Πᾶ5 ΘυϊἹ ΘΠ Ὁ ἃ ὑγδηβ᾽ ΠΥΘ 5656 1 

{815 ρίδοθ. Οἵ, 11446]] πὰ ϑοοίῥ βμὖ δοῦϑ. ΑὙΠΟ]α αἰβουὶτηϊπαΐθϑ 

Ὀούνγθθῃ οἴκτῳ ἃπᾷ ἐπιεικείᾳ, [Π6 ΤὈΥΤΊΘΙ Ὀοίηρ ἃ ἔθϑ!ϊπρ οἵ {πΠ6 τηϊπά 
ΘΧΘΙΟΪΒΘα ὈΥ 5Π0Ὸ} 88 816 ποῦ ρΡοββθββθᾷ οἵ {ῃ6 Ἰαϊίου,  νΝ 

ΤΑΙΠο᾽ ἴο ἃ Παρὶῦ οὗ {Π6 τηϊηᾷ, φϑηέϊθγι688, ηυϊίγι688β. Βοίδηῦ ἐγ ηβ]αίθδ 
ἐπιεικεία, οἰδηνογιζία, ὙΓΠΪΟῊ 15 ἀου Ὀ1655 115 τηθϑῃϊηρσ ΠΘΥΘ. 

8. πρὸς τοὺς ὁμοίους, ἐοϊσαγα8 {Πι|086 τρΐο αγὸ 47 ἐλ6 βαηιθ ηυΐπια (1 
τι8) τ-α  τολο βυηιραίἠιξο τολξδ, τι8. ἐξ ἀνάγκης, Τιδοεβδαγίψ, 

ἄλλοις ἐλάσσοσιν, ἔπι οὐδεν" ηιαΐξθ 78 97 [6858 Ἡιϊοηιθηΐ, βραχέα ἡσδεῖσα, 
δοῖη ρίοαδοά 707 α βλοτέ ἐΐπιθ. ΟἿ, ΜΙ. ὃ 414. 12. ----- μεγάλα ζημιώ- 

σεται, δἠαϊ 50} γγοαΐ ἴο5ϑ8. ἘῸΥ {Π6 π86 οὗ {Π6 τη] αα]6 νοΐορ, οἵ, Καὶ. 
ξ 251. Β. 1; ἴοσ {π6 οοπβίγποίίοη, οἵ, λῖυ. 8 41, Οὖξ. 8. τὸ παϑεῖν 

εὖ τοῖοτβ ἴο ὈγῚθ65 ἔγοτη {π6 ΜΙ ΎΥΟ]Θπΐδη5, νυ ΐοῃ ΟἸΘοΠη ἰη{ἰπηαΐθβ ἃ8 
ἱπῆποποίησ (Π6 ογαΐοσβ. ΟἿ, ἢ κέρδει ἐπαιρόμενος, 111. 88. ὃ 2. ΤῊΘ 

βύπαθηῦ γν1}}} ποίϊοθ {π6 ροϊηϊθα δῃ{1}}6515 θθύνγθθῃ ἐκ τοῦ εὖ εἰπεῖν δπ8 

τὸ παδϑεῖν εὖ, ΒΙΟΗ 15 ΤΟ Πα]οΓΘα τοῦθ ρῥἰαπδηῦ ὈΥ {Π61}} Ἰαχίαροβιτοη. 

ἐπιτηδείους --- φίλους. 866 Ν. οῃ 1. θ0. ὃ 2. πρὸς τοὺς ὁμοί- 

ους..«- «ὑπολειπομένους, ἰοιραγα 8 ἔλο86 τοῦο «οὐδέ γϑηναΐην ἐλ6 δώηιθ ἐπ, 

αἰαροβίζίοη, (560. Ν. οἡ ὃ 8), απῷ δδ ποΐ ἐλ [688 οι" θγυθηυΐό8 Πλενη ὈΘΕῸΡΘ 

μου σσοῖ6 ρα πῃ. 
4. ἕν δὲ ξυνελὼν λέγω. ὅφο Ν. οἡ 1. 70. ὃ 8.1. ἐν ἀθρβπᾶβ οῃ λέγω. 

τὰ ξύμφορα ἴο γΟΌΓΒΘΙν 68. ἄλλως δὲ γνόντες, διιέ ὃψ αφοϊώϊη 

οἰβογιρῖδε, '. 6. ὌΥ ΘΧΘΓΟΙβί Πρ ΟἸΘΙΠΘΠΟΥ͂ ἰουγαΓ 8. (η6 ΜΥΠ]ΟπΔη8. 
οὐ χαριεῖσϑε, ψοῖ; τοῦ! ΔΟΉ7Ὲ} πὸ 7ζαῦον προυυ ἐδόηι, ἰαψ ἐδιθην πη 67 πὸ 

οὐϊισαξίοτι, ᾿. 6. ΤΥ νΥ1}} ἴδ6] πὸ ΟὈ] σαύϊοπβ τὸ γοὰ ΤῸ} ὙΟΌΙ ΟἸΘΙΏΘΠΟΥ. 

50 {Π6 800]. ᾿πέογργοίβ ᾿ΐ, οὐχ ἕξουσιν ἡμῖν χάριν. 

ὦσεσϑε, διυιέ ψουν κοὐ γαΐξλον οοπι θην, ψοιιγϑοῖθ68 ο7ν ἐδι6 80076 4} λιιϑέϊοο. 

Ηον {18 ΠῚ ὍΘ ἄοπο, ἈΡΡΘδΙΒ ἴῃ π0 ποχύ βθηΐθηοθ ὙΠ ]ο ἢ Ῥορὶπ5 

ὙΠ γὰρ Φαρ[ίοαγι ϊθ. ΑΥ̓ΠΟΙᾺ {π|ηΚ8 {Πὰῦ {Π6γ6 18. βοτηθίῃϊπρ οἵ ἃ 
οοπίοτηρῦ ἴῸΓ ἴΠ6 ΔΥστπηθηίβ ἄγαννιι ἔγοπὶ πιβ6]66, ὙΥ ΒΙΟῊ 15 δίαοα {Ὁ}]}ν 

ἴῃ ἀπ 6 ΑἸ Θμΐϑη 8 ἰδηριαρο ἴο {π0 ΔΘ] ΙΔ πΠ5, Υ. 89. 
ἄρχειν. ΟΥ̓, Μύ. ὃ δὅθ4. οὐ προσῆκον (Ξ--- προσήκοντες. ΒΙοοτηΐ.) 15 

ΒΥ ΠΟΙ ΤΠΘΟῸ5. ὙΠ παρὰ τὸ εἰκός. τοῦτο δρᾶν, Ἰ. 6. ἄρχειν. 

Ξε γον ἐποιρ. ξυμφύρως (εο. ὑμῖν), 7,0)" ψοιρ" οτοη, ἐμπιίθρ 6ϑέ. 

᾿ 
εν 

Ξε Ὁ 
ὑμᾶς... δικαι- 

οὐ χρεών, 80. 

τοι 
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παύεσϑαι, 50. δεῖ ἔγνοια ὑπ6 Ῥγθοθάϊηρ; οοπῃίθχῦ. ἀνδραγαδίζεσϑαι. 
566 Ν. οπἡ 1Π. 68. ὃ 2. 

ὅ. τῇ τε αὐτῇ ζημίᾳ, «οὐήῇ, ἐδι6 ϑαηυθ »ιιγυϊδηη θην νγἸοἢ ὑΠοῪ που] 

Βᾶνθ ἱπῆϊοίθα ἀροη γοα. οἱ διαφεύγοντες (( ΚΘΗ 85 8 Βιι Ὀϑίϑη ν6) 
τοίου ἰο {π6 ΑΥΠΘηΐδηβ, ΔΠηΠα τῶν ἐπιβουλευσάντων (ἀθροπαϊῃρ, Οοῃ. ἀνα- 

λητότεροι, ἑαγαΐογε8 αὦ' ἐγαϑοογιαμηι. Ἰβθύδῃ) τϑίουβ ἴο [6 ΜΥ]θπΐδηϑ. 

ἀξιώσατε 15 ἴο Ὀ6 τοροαίθα ἴῃ {Π15 οἰδαβθ. 
θ. μάλιστα δὲ οἱ μὴ κ. τ. λ. ἴδ ἃ ΘΟΠ ππϑίϊοη οὗ [Π6 βϑῃι]ηηθηῦ οοπ- 

ἰαϊποα ἴῃ ἄλλως. ... ἀδικίας. μὴ ξὺν προφάσει, τοὐέδ, πο ργεΐεαέ, Ἰ. 6. 
Ῥεΐπρ ῬΡτονοκρα ὈΥ πὸ ᾿ἰμ͵αγΥ. διόλλυνται Ἠὰ5. ἃ τη] 16 β'σηϊῆοῦ- 

τἴοη, εβδοὲ ᾿ῖ8 ἀοβύγιούϊον. ῬΟΡΡο 8ῃηᾷ 606]. ἴδον. Ηθυτη. οοηβίσποί 1ᾧ 

ὙΠ ὑφορώμενοι, ἐλεν γε» 18]. ὃψ ἐλ6 ἀγεαΐ 97 ἀαη ρον, 1. 6. ΠΥ οαπποῦ 

μ΄ πρηῳ πιογιιοιγυί. Ῥούα ) {Π6 βαβριοίοη οἵ ἄδησου. ΒΙοοτηξ. 

οοΟμηθοίβ ἴῦ το {ὑπ φρυθοθαϊηρ νοῦ ὈΥ͂ Ποπαϊδᾶγβ, ἔλθ ρεγϑι6 ἤΐην ἴο 

«έή67" ἀἰοδ γηοὐϊοη. ὁ γὰρ... .ἐχϑροῦ, 707 ἢ6 τοῖο ἢαϑ 8} γ δα, τοϊέϊ.- 
οὐ γιϑοοδϑὶέψ (οπ {π6 ραγύ οἵ [Π6 1ῃ]ῸΓ 60) 65, 7) 6 δβδοωρε8 (566 Ν. οἡ 1. 
71. ὃ 6) α 7ὼν δὲξξ67)"61" Θγιθηυψ., ἐβαγν ο7.6 τοῦο 8. 80 7γοην γϑεϊργοοϊέμ (οἵ 

70 γΥ), 1. 6. ΘΓ 6 ὕΠ6 Ῥϑιῦϊθβ ἤᾶνθ γθοοῖγνϑα, ἴῃ ἔα] Δ Πα ΟΡ οοπίθϑῦ, 

Θ4 08] ᾿πῆασγ. {118 βοπύθποθ, ὑυ] ἢ 18. ΘΧΟΘΘαΙ ΡΥ ΘΟΙΠΓ Ββθα, Θ0Π- 

ταἰῃ5 ὑῃ6 Τϑάβοη οἵ [Π6 ῬγΘοθα]ηρ ΔΒβου 01, 8η4 18 που οἴοσο Ἰηἰγοάπορα 

ὈΥ γάρ. ΟΥ̓, ἐνθυμηϑέντες.. .. ἀδικίας, ὃ ὅ. 
7. Τογθ οοιμτηθποθϑ [Π6 ΡοΙοΓἰΐοη. γενόμενοι. . . «πάσχειν, 76- 

οαἰζέη αϑ 7ω" α8 ροϑδίδίε ἐλ6 ζεοζίησδ χοῦ ϑαρθγλοποοί, τολθη, 8} 8 γι 

(τόσα {πον ἀοίθουοη) ἢ ἰδ ]]ν, δοῦηγ αϑ Ἡδαγ7) αϑ ροϑδίδίο ὄγν ψ 017" 

φημ (1. 6. ἴῃ γοῦν ὑπουρῃ 5) ἐο ἐδ ἐΐηιθ Γ᾽ βιηεγίη. τοῦ “πάσχειν 

ἀρρομαβ. ὁ. ἐγγύτατα. ὃ. ὃ 187. 1. ὙΠ οομβίγποίοη ΡγοοΘΘαβ ὈΥ καὶ 

ὡς---ἂν ἐτιμήσασϑε, ὈθοδαΒ6 γενόμενοι---τῇ γνώμῃ ΤαΔῪ ὈΘ Τηθη Ά 1} 5ῸΡ- 
ΡΠΘα ἴπ {π6 τηοα!ῆἔρα βθη86 οἵ διανοηϑέντες, ὙΒΙΟΩ το πα ἴῃ 1. 148. 

ὃ δ, ἃ Ῥδββᾶρθ ὙΟΥΥ͂ ΘΠΔΙΟΡΌΙΒ ἴο {]8. πρὸ παντός, αϑουῦθ Θυ6 7} 

ἐμίη. πρὸς τὸ παρὸν αὐτίκα, ἴγη, γ 677 6η.66 ἰο τοὐαΐ ἐ8 ἐηυηιοαϊταϊεῖν 

δφύον ψοιι, ἱ. 6. [Π6. τβουϑ Ὁ]. οοπαϊ τοι οἵ {πὸ ΜΥΠΠ]οηΐδη8. ΤῊΐ5. 15 

δηλ πούϊο ἰο {ΠπΠ0 βαθ]θοὺ οὔ ἐπουρηύ τϑοοιηπηοπαθα ἴῃ γενόμενοι... ... 

πάσχειν. ΤὴΘ ΒΡΘΑΪΚΟΡ θα πογίβ ὑπθπὶ ἴο δοῦ ἀπᾶθι πο ᾿πῆποποο οὗὨ {6 
ΤΩΘΙΠΟΓΥ͂ Οὗ Ραϑῦ ᾿πΠ] 65, απ ποῦ ἴο ρῖνο ρ]δοθ ἴο {μ6 ϑιηοίϊοῃβ οἵ Ὀἱ(ν, 

Ἰηβρὶγθα Ὁ. Π6 Ῥγθβθηῦ αἰβίγοθθ οὐ {π6 Μυυ]οηΐαπβ. αὐτίκα σῖνοα ἴπ- 

ἰρηβιύν ἴο {Π6 Ἰᾶθα οοπίαϊ πο ἴῃ τὸ παρόν. 

8. ἀξίως, 80. τῆς ἀδικίας. τοῖς... «καταστήσατε, πιαΐο ὦ 60}- 

ϑρίσιοιϑβ ὀααηιρίθ ἰο {λ6 οὐδ" φοη 6» αΐ68. ΑΟΘΙ]ΘΥ βανγβ ὑπδῦ 

ζημιωσόμενον 068 ποῦ ἀθροπᾷ οἷ παράδειγμα, Βἴποθ {πι8. ἰῦ Βμουᾶ 
ἢδνθ Ῥθθὴ ζημιώσεσϑαι, ΟΥ̓ ζημιώσεται, Ὀπὺ 18 ἴῃ ἀρροβίθϊομ τ! 1δ, 88 

ἘβοῸρΡᾺ Ὁ μδᾶ Ῥθθῃ καταστήσατε παράδειγμα, καταστήσατε, ὃς ἂν ἀφι- 
στῆται, ϑανάτῳ ζημιωσόμενον. 
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ΟΗΑΡΤΕΒΒ ΧΙΠ].-- ΧΙ. 

ΤΠυοΥ αἰ 465 ΠΟῪ βῖν 68 τι8 ἔπ 6 Βρθϑοὴ οἵ ΠὨὶοάοίαβ, τγ8ο ἴῃ {μὸ Βυβὺ ἀϊβουβ- 
βίοῃ παᾶ δισιιθα δραϊηβῦ {Π|0 ἄθουθθ ἴο 5]αγ {Π6 ΜΙ γ ΕΠ] ΘπΐδηΒ (οἵ, 1Π..41). ΤΗΐ5 

ΟΥ̓ ΔΕΙΟΙ 18 πὶ σταξθ αι] δΔη ἃ Ὀοδα Ὁ] οομῃύγαβύ Ὑν1{Π| [Π 6 ὁπ6 τυ μΐ ἢ ργθοβά 8 ἰδ, 
Ῥοῖπρ' τη1]4, ΘοποΙ ΠἸαΐονυ, ΠΡ ΘΓ Ὰ], ματηδπο, απ ΘΙΏΪΠΘΠΕ]Υ δἀαρίρα ἰο βοοίμβ 

186 ΔΗΡΤΥ [θα] ηρβθ. δχοϊξθα ὈΥ {Π6 Βρβϑθςῖ οἵ ΟἸθοθ. Τῆδ ἐνμαςΓᾺ]π 685 οὐ 1(8 

βία θιηθηΐβ, 8 Δ ΠΟΡ πα ροοα βθῆη88 νοι ρουγαᾶθ ἰΐ, ἃπᾶ {μ6 5.1Π{π| 
ΔΥΡΑΠρσοτηθηῦ οὗ {πΠ6 Ῥοϊπίβ ἰο θ6 Π|υβίναίθα ἀπα θηΐουοθα, τγουϊκθᾶ βοὴ ἃ 

ΘΒδηρο ἴῃ ἐπ βθηςπηθπίβ οἵ [86 τηθϑίϊηρ, Ππαῦ {Πι6 Ὀ]οοᾶν ἄθονθο τῦᾶ8 τουοκοϑᾶ 
«πὰ {πΠ6 ΜΥΓ]ΘπΐδηΒ βανγϑα ἔροπὶ αἰίθυ ἀδβυσιοίίοπθ. Οπθ οαηποῦ Βα τ ἢ 

ο ΠΟΥ ΤΠΟΡῈ οὗἉ [Π8 Πη8Π, ὙΠῸ 50. ΠΟΌΪΥ νἱπαϊοδίθα τγῖβο πᾶ θη] ρμ οποᾶ 
ῬΡΙΠΟΙΡ]68 οὗ Ἰορ᾽βαὔϊοπ, πα {Π|6 ᾿ἱπίθι" ϑβδίβ οὗ μυτηδηίγ. 

Τῦ “111 θ6 βθθὴ ἐπαῦ {π18 οὐαίϊοη, 1ὸ {Παύ οὗ ΟἸδοι, 85 πὸ δχογάϊιμῃ, γοῦ 

158. ΘΟΠΊτη ΘΠποοιηθηΐ 15 0761} δἀαρίθα ἴο φομοϊ] αἴθ {Π6 δυάϊοπορ, ἀπα Ὀθβρϑαῖκ 

ἴον {μ6 οὐδίον {πμϑὶν ἕφνουδὈ]8 αὐζθηύίοθ. Αἰἴον ἃ ἔδν ῬΓΘ Δ  ΠΑΡῪ ΤΘΠΊΔΤ ΚΒ, 

Π6 φσνδάυα]]Υ δηα 5ΚΠ ΠΥ ὑὰγη8 {Π6 τηϊηα οἵ ᾿Ϊ8 ἤθανθὺ5 ἔροπὰ [Π6. Τπβέϊοα ἴο 
{6 οχρβάϊθπου οὗ {Π6 ἄθογθ 7ιϑῦ ραββθᾷ. Ἠδ β]ιονβ {παῦ (η6 δχίγομπηθδῦ 86- 

γϑυοΥ που] ποῦ ριθυθηῦ {Π6 οχἰβίθποθ οὔ γθυο]ίβ, νυ Ἀ116 10 υσου]ᾷ ἄνῖγο ἴμοβο 
Θηραρρα ἴπ ἔμ θτὰ ἴο {Π6 τηοβὺ ἀθβρθιίβ ἃπᾶ ριο] προ ἀθίβποθ, Ἠθδ βρθᾶᾷκβ 
οἵ {π8 Ὀδα Ῥο]]οΥ οἵ οοπίοππαϊπρ; ἴῃ (ΠΪ5 ἄθουθθ {1Π|6 βαυρηΐοι οἵ θοΙα ἔρθη 8 
Δηα ἴοορβ, βίῃςθ ἴδ ὑγου]α ΘΥὲν δὔθοι ἀυῖνο ἐπ Ῥορυ]αςα ἴο [86 5468 'π ΘΥΘΡῪ 
τογοὶῦ τυ τἢ {Π6 ΔΡΙβίοογδου. ΤῊ Π6 ΔΥΡτιο5 Δ]πηοϑῦ 5016] {π6 ᾳφαθβίϊοπ οὗ 

ΘΧΡΘαἴθμου, Ὀοΐμρ' αυγᾶρθ, ῬΙΌΡΆΌ]γ, ὑπῶῦ [Πι6 ταϊπ 8 οὔ [Π8 τμα]ουον οἵὨ ὑμοβ8 
ῬΡδβθηῦ Ὑγαγθ αἰβροβθα δΙγθδυ ἴο δοπυραββίοη, ἃπα ΟΠ]Υ πϑοαθα βοιηθίῃϊπρ 
ἜΡΟΝ ὙΥ ΒΙΘἪ [ΠΘΥ ταϊρὐ ΤῈΡΟΒ6, ἃ8 ἃ ΓΘΆΒΟῃμ80]6 σγοιπα ἴον [ῃ6 σϑύθβαὶ οὗ 
{16 ἄθουθθ, 

ΟἾἿΓΑ ΡΈΕΙ, ΧΤ,ΤΤ. μ 

ΤῊΘ ΟΥΑΙΟΥ ΘΟΤΩΤΊΘΠΟ6Β ὈΥ αἰ ΒΟ Αἰ τα ϊ 6, }1 ἱπέθπεϊομ ἕο ΘΟ ΒΕΓ ΟΥ ὈΓΑΪΒ6 8ΠΥ͂ 9Π6 ἱπ τοβρθοξ ἰο 

1818 βθοοηᾶ ἀθ] θθγδίϊοη, Πα δύοννβ Π15. Ὀ6]1οὗ [Πδὲ ΔΠΡῸΓ 8π4 Παβίθ 8τὸ [6 ἔνγο δτθαΐοβί 

Εἰ ΠάΘΓΆΠΟΟΒ ἴο ὙΥἾ86. ΘΟΙΠΒ6] (δ 1); {ΠΟΥ 8.6 ΤῸΟ]ΙΒ.. οὐ ἀἰβῃοπϑϑῦ γη0 θην {Π|6 ΡΟΎΟΙ οὗὮ 

ὙΥΟΓΩΒ ΟΥ̓́ΘΤ 8ΟΙΟΠΒ, 8Πη4 5{1}}] Το ἴποβο ὑῆ0 ἱπηριιΐθ ΒΟ ἢ. ὉΠΌΤΟΤΠΥ τηοέϊνοβ ἕο (ῃ6 

ΒΡΘΔΚΟΙΒ (δ 3); ἴο ὙΥΤΟΠΘΤΌΠΙΥ δε θέθ Ἰστόγαποθ ἴο ἔπ 6 τηϊσηξ Β6 δοσοπηίοα Τ011ν, Ὀι τὸ 

ΟματσΘ ΠΡῸΝ ἰἤθτα ὈΓΙ ὈΘΤΥ πηϑιιβία! πρᾶ ὈΥ ῥτοοῖ βῆονγβ ἰπδὲ {Π6 ΔΟΟΊΒΟΓ 18 θΟΐῃ ἃ ἄσποθ 

δηᾶὰ 8. Κπδυβ (8 8); 5060} οοπᾶπιοῖ 15 ἱΠ͵ πΓΙΟΙΙΒ 4180 ἰο {1:6 βίϑίο, ἴὸγ 1ὲ ἀγίν 65 ὕγοτα ρΈΒ]1ο 18 

811 το Πᾶν ἔΠ6 ΔΌΠΙΕν ἕο ΘΟΌΠ56] οὐ αἰγθοῖ (ξ 4); πο οἰζοη 5Βου]ᾶ 86 Ηἷ8 δ οαπθποθ ἴο 

ἱπεϊτηϊἀαξο ὨΪ8 ορροποπέ, θαξ Βῃοα]α ἔα ΓΙ σαΐπ Πΐ8 μοϊπέ, ἀπᾶ πὸ βίαία Βῃοι]α ἀθέγαοί ὕγοτα 

ἔπ. ΠΟΠΟΥ οὗὨ 108 ΘΟΌΠΒΘΊΊΟΥΒ ΟΥ̓ ῬαΠΙΒΗ ἔπο56 ὙγΠῸ οτγ (8 δ), [Ὁ ἔποι {ΠΟΥ που] μαγθ πὸ 

ἱπάποοιποῃΐ ἴο αἷγϑ οἴου {Π8π ὅπ Ποποβὶ δά γίοθ ἰῃ τοβρθοῦ ἰο τηδίξοτϑ οὗ ἀθ θογαξῖοπ (8 6). 

1. αὖϑις ἰδ ἴο Ὀ6 οοπβίγποίθα τὶ προϑέντας. ἘΘΙΌΓΟΠΟΘ 15 ῃϑᾶ ἰο 

ϑαυμάζω.... «λέγειν αὐΐογτοᾶ ὈγΥ ΟἸθοπ (1Π]|. 88, ὃ 1). διαγνώμην, 
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ἄφοΥ66. -τττττ μεμφομένους ἸΤη}}1058 ἃ ποραίἑνο, δηἃ ὮΘΠΟΘ 5 ΤὉ]]ουγοᾶ ὉΥ͂ 
μὴ σἰἢ [86 ἱπῆπιθνο. ὅ60. Ν' οἡ 1. 10. 81. νομίζω δὲ δύο κ. τ. λ. 
τοῖθυβ ἴο καὶ χρόνοὐ διατριβὴν ἐμποιησάντων ἴῃ ΟἸΘΟΠἾΒ ΒροΘ ἢ (ΠΠ. 88. 
8.51}. ὀργήν, }αϑβδίογ, ΒῈ0ἢ 858. ΟἸθοη ἀου.1655 Πϑα τηδηϊξοϑίθα ἴῃ 

ἢ5 ΒΡΘΘΟΗ. τὸ μὲν ΤοΙΈΓΒ ἴ0 τάχος, Δη4 τὸ δὲ ο ὀργήν. βρα- 
χύτητος γνώμης, ἀεΠοϊοπον φ᾽ )μαφηιθηΐ. 

ὥ. διδασκάλους, ἐθαοἤ6γ78, αἸ)) δοἴο078. ἢ ἰδίᾳ τε αὐτῷ διαφέρει, Ο7' 
λ6 λα8 8οῆὶθ ρηϊυαΐε ἐηέογοδύ ἰγυυοϊτοα, ὅ86θ Ν. οἡ 1. 068. 829. Τηΐβ 

τησπβῦ πᾶν θθθη ΚΘΘΗΪΥ [ο]Ὁ Ὀγ ΟἸθοη. ΤῊΘ βθῃΐθῃ 68 ΘΟυΠΠΠΘ ΠΟΪ Πρ; 
ἢ ἀξύνετος μὲν 8πα διαφέρει δ᾽ αὐτῷ, ἃτΘ Θροχθοροίϊοα! οἵ ἢ ἀξύνετος 

«ον. «διαφέρει ἴῃ ὙΥΠ]ΟῊ. 1168. {Π6 σΘΠΘΙΆΙ] Θ5Βθυ ΠΟ η. ἄλλῳ {πη ὈΥ͂ 
ἴῃ6 86 οὗ νγογᾶβ, 1. 6. ὈῪ αἰβοιββίοῃ. .«δύνασϑαι, ἀφ ἐδιῖγ 8 

ἐπαΐ ἢ δοιὰ ποΐ βροαῖ; τροῖϊ ἔην α δα δαιιβθ. ἂν ὈΘΙοΠ95 ἰο δύνασϑαι. 

εὖ ἴῃ εὖ δὲ διαβαλὼν 15 ἴο Ὀ6 Δ Κθη ἴῃ [Π6 56η86 οὗ οορίοϑθ, υδ]θηνθηζθ}", 
Τὸ 15 δῃιρὶουϑᾷ ἰο ;ῖνϑ ροϊπῦ ὅο {Π6 ϑῃ 1 Ππ6515 ἴῃ εὖ μὲν εἰπεῖν Δη4 εὖ δὲ 

διαβαλών. Ὑ76 ΟἸΏΡΙΟΥ {Π6 ψγογα σοοᾶ ἴπ ἃ 5᾽ ΠῊΪ]8} π1856, ὙΤΠΘΠ Ὑ76 ΒΒ Υ. 
λ6 8 σοοᾶ αὐ δαπιαογίηρ, φοοά αὐ ϑργοααίης Καϊδομοοαϑ8, αν {Π6 11Κ6. 

8. χαλεπώτατοι, ἐδ ηιοδύ ἀαηΕΥΟΊι8. καὶ... «τινά, τ«οὴο αἶϑο 
(καὶ) ὧν αααϊέϊοη, ([ο Ορροβίπρ' {Ππ6 ΒΡΘθο ἢ) ὑριριίθ ἐο ἐδ ϑρθαΐθγβ ὦ 

ἀϊϑρίαμ (ΞΞ ἃ 5Βμῃονγὶπρ ΟἹ) 7070 ἐλ6 βαΐο Γ᾽ φαΐῃ. ϑθοῃ 15. Θββθητδ!}ν 
{86 ἱπίουργυθίαϊοη οἵ ΑὙΠΟΙΪ, ἃπα βθθιὴβ ὑο ΠδΡΊΠΟΠπΪΖθ Ὀοδύ τυ ἢ {Π9 
οοπίοχύ. Ἐθίθγθποθ 18 ἢδα ἴο [ῃ6 οβδῦρο τηδᾶθ ΌΥ ΟἸθομ, Π]Ι. 88, 

8 2 (θη). καὶ ἴῃ {Π|8 1πὐουρτυθίδίϊοι Ῥεϊοΐρϑ ἰο προσκατηγοροῦντες. 

Οοηβίχιοῦ ἐπὶ χρήμασι Μὶ ἐπίδειξιν (50. τῶν ῥητόρων). ἀξυνετώ- 

τερος---ἢ ἀδικώτερος, ὦ ὑϊοολξἠοαά, γαΐλιο)" ἐδαη, αὶ Ῥηῶῦο, ἰ. 6. ἔοο] 5} ἴο 8 
ΒΡ οΓ ἄθστθο ἐΠ8η υυἱοκοᾷ. ὥὅθο Ν, οἡ 1. 21. ὃ 1. ἀπεχώρει τοῖογ8 

ἴο {Π6 ΡΙδοθ οοουρίϑα Ὀγ {ῃ6 Βρθᾷκοσι, δπᾶ ἔγοτη συ μίοὴ μΘ το ϊγθα αὖ 
086 οοβο οἵ Πὶβ ΒρΡθθὺὴῆ. Ἠρποῦ ἰὖ βἰσηϊῆθθ πογο, ἀερανβ ἤγοην ἐΐθ 

ἀοθαΐο ΟΥ̓ σογΥΟῦ 678}. ὕποπτος, δ8ιι8ρεοοα, οἵ Δοίίπρ' ἔΓῸ ΤΠ ̓ ΤΡΓΌΡΘΓ 

τηοίϊγ 68. καὶ ΤΟΒΡΟΠΩ͂Β ἴο τε. 

ἄδικος. Βορθϑῦ γίγνεται. 

4, ἐν τῷ τοιῷδε. ὅοο.Ν, οἡ 11. 86. 8 1. Οἱ, ΠΙ|. 48. ὃ δ. φόβῳ, 

ἐλγοισῆ, ζοαν {Πχαῦ ὑποῖν τηούϊν θα σου] Ὀ6 πη ροδοηθα, ἃ5 μα Ῥθθη ἄοπο 
ὈΥ ΟἸθοπ οα {Ππ6 ργθβοηῦ οοοδβίοη. ΤῊΪΒ Ῥάββαρθ Ὑ1} θ6 Ὀϑύου πη ᾶογ- 

βίοοα ὈΥ τϑίθυἸηρ' τῶν ξυμβούλων ἴο {Π|6 ῬΘΙΒΟΠΒ δοοιδρα ἰπ οἱ... ἐπί- 

δειξίν τινα, δ τοὺς τοιούτους τῶν πολιτῶν ἴο {Π6 ΒΟΟΌΒΟΙΒ. ΕἸΌΠῚ καὶ 

μετὰ ἀξυνεσίας --Ξ καὶ ἀξύνετος. 

πλεῖστ᾽... «πολιτῶν ἰῦ Β6618 ΓἈΪΓ το ἰηΐον, {παὺ ΟἸΘοι νγὰβ δατηϊ θα το 

6 οἰοαπρηΐ, {ΠΟ} 8 Β]οοτηξ, τϑηλαυκβ, Ὁπ6 ἀπά 15 ποῦ ἀοίθυτηϊπϑ, 

ὅ. ἀπὸ τοῦ ἴσου, ἀφιω οογιαϊέζογιο, οην ἐφιιαῖ, γοοξίη, βίαι 8 ορροβοᾶ 
ἴο ἐκφοβοῦντα, ὃψ ἐπ εϊηιϊαἰίηφ. τὴν δὲ σώφρονα ἱπίγοσπο08 680 
ἀαΐν ὙνΟἢ. ἃ βίαϊο οὐθβ ἴο σοοᾶ ΘΟ. ΏΒ6]]ΟΓ8. μὴ προστιϑέναι 

τιμήν, τοῦ ἰο σοη, 76} αἀὐαϊέϊοηιαϊ πολιοῦ. ἀλλὰ μηδ᾽, δι(έ (οη 0 ΟΥΠΘΓ 

κι τς: 3.» ἐς φν ὰκαν ἘΟ 
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Β8Π6) ποΐ. -------- τὸν μὴ τυχόντα γνώμης ΥΘΓΟΥΒ. ἴο ἃ ΘΟΙΏΒΘΙ]ΟΥ ὙὙΠ0590 
δαάνϊοθ {Π6 βίαϊο Πδ8 ποὺ ξο]ουγ θα. οὐχ ὅπως---ἀλλὰ μηδ᾽, ποΐ οηἶψ 
ποί---ιιέ τοί θυθη. ΤῊΐβ. 15 ἃ Του π.π]α ὙΥ Πΐοἢ τἡγϑ τηθϑῦ νυ ἢ ἔ θα  ΠΌΥ 

ἴῃ ὕπ6 ατθθκ δυο 8. 

0. οὕτω γὰρ ἱπίτοαπιο68. {Π|0 ΓΘΆΒΟΠ ὙὙΠΥ ὉΠ6 βίδίθ πο] ρῥτγοίΐθοῦ 
{πὸ τοραΐδίϊομ οὐ 185. ΘΟ η56110 1.8 ἔρομὰ 0Π 6 Ὡϑρουβίοη. οἵ ἀθιηδρΌρτι68. 

ἐπὶ... «ἀξιοῦσϑαι, ὃψ ἐλ6 θαροοίαζίοη, 977 φγοδωΐογ' ἢΟΉΟΥ8. 

γοιτο. ἘἈρθρθαύ ἥκιστα ἂν ἔγοπι [Π6 ῥγθοθάϊηρ οοπίθχύ. τῷ αὐτῷ, 

ἕην ἐδ βαηὶθ τραν, ἰ. 6. ὈΥ Ξρϑακίῃρ' δοπίγαυῪ ἴο ἰδ ἱπαριηθηῦ δηᾷ ἴοὸ 

ϑοααΐγο ἴἌγου. χαριζόμενός τι καὶ αὐτὸς 15 ΘραΧορΘίΪΟ8] οὗ τῷ αὐτῷ. 

. ΑΝ 2 

ορε- 

ΟΗΠΑΡΤΕΒ ΧΙΗΤ1Π1. 

ΤὨΤΟΌΡΉ 5 0ἢ τπιπᾶπιο βαβρίοἷοη οὗἩ ἡ Ὁ ΠΆΠΠΕ Θυ ΘΠ σΟΟα ΘΟΠΒ6] 15 τοϊθοίοα (8 1), πᾷ θοροῦ θ6- 

ΘΟΙΊΘ65 4116 ΠΘΟΘΕΒΆΤΥ [0 [Π6 Β.ΟΟΘΒΒ ΟΥὨ ΤΠ] ΘΆΘΙΓΟ5. ῬΤΟΡΟΒΘα Ὀγ ἴπ6 σοοῦ δπᾷ {πΠ6 Ὀδᾷ (ξ 2), 

8η6 {Π6 βίαίθ Ὀθοοπιθβ {π6 οπΪν Ὀοᾶγ ὑΥΠΐο οδηποῦ θ6 Ῥοποῆϊοα υἱτποὰὲ ἁτίῆοο (8 5); 

Βοποο ἴΠοβο ἘηΟ βῖνγϑ δἄνῖοο ἴῃ 5π6 ἢ ἃ βίδία οὔ [ῃϊη58 5ῃου]α 6 ΤᾺΓ πιοτὸ Ἰοπσ-ϑἰσ θα ὑΠ8πὶ 

ἔΠοθΘ ὙΠῸ [Ό]]ΟΥν ἴΐ, 45 [ΠΟΥ ἃγο Π6] 50 ΤΠ 10} Τ]ΟΓῸ ΒΟ ΟΕ] δοοοππίδθ!ο (ξ 4); [ἅτ ὈΘυο 

συγ σα 10 θ6 ἴο τηϑῖκθ ΘΓ ΤοΒΡΟ 116, [Π 85 ΠΟῪ 15 ἴΠ6 ρΡγδοίίοο, ἴο νἰβὶῦ {Π0 111-81 00 688 οὗ 

3. ΤῊΘΆΒΙΓΘ ΒΟΪΟΙΥ ΠΡΟῚ {Π6 δᾶ νἝβογ (8 ὅ). 

1. ὧν ἀδρθηαθ οἡ τἀναντία. ἀηἃ τοΐϑυβ 0 {Π6 {Πΐηρδθ ὑυΠ]0 ἢ ΠᾶνΘ 

δῦ Ῥθθὴ ἀθοϊαγθα 85 Ὀθἤε προ ἃ νγῖβα βίαίθ ἰο 40. φϑονήσαντες 

«ον «κερδῶν, γε δίῃ ἐλγοιιἦ, δῦ [ἴο Ἰἰβίθῃ ἴο Ὠϊτη] ὁγν ἀοοοιιγυΐ 0 ὦ 

γον 688. βιιϑρίοίογι 97 ὲ8 υϑηαϊὶέμ ; ΟΥ̓ ΡΘΓΒΔΡΒ, δηυψίης ἐΐθ σαΐῃ 

τολϊοῦ, 6 18 ϑβιιϑρεοίοα, 977 λαυΐηᾳ οὐξαϊηοά, αἰξμοιισὶν ἐλ σγοιγα 97 8ιι8- 

»ιοϊοτ 18. τοῦ δἰ. Οἵ. Μι. ὃ 886. «β. Ορροβρᾶ ἰο οὐ βεβαίου 15 

τὴν φανεράν. 
ὦ, ἀπὸ τοῦ εὐθέος. 8360 Ν. οη 1. 84. ὃ 8. ἀπάτῃ 18 ΟΡΡοΞΒΘᾶ ἴο 

ψευσάμενον, ὃψ 7ωἰδομοοά, αἀεοορέϊοη. ΤΠ σΌΠΘΓᾺΙ ἰᾶάθα 18 ὑπαῦ {116 

Ὑτο θα ΡΟ]ΙΟΥ͂ Ποτὸ ἀθοϊαϊ πιρα δραϊηβί, ΓΘ Πα ΘΥ8. 1ῦ ΠΘΟΘΒΒΩΓῪ [ῸΓ {Π6 
βοοᾶ ἃπᾷ {Π6 δᾶ Α«Ἰ|κ ἴο ργδοίϊβο ἀθοοὶῦ ἴῃ ογθι" [0 ΟΔΥΓΥ ὑπ 61} πηθᾶ- 

ΒΌΓΘΒ. 
8. περινοίας, “ ΟὐΘΔγ"-Ἴ867:6858.,) 1.141.46}]] ἀπα ϑ'οοίί. “Εἰνέγθηλ6 8147- 

γυΐ868..) ΒΙοοιηΐ. εὖ ποιῆσαι ἐκ τοῦ προφανοῦς (586 Ν. οπ 1. 85. 
8 4), ἐο οροπῖψ δοπεῖέ. ὙὍΠΘ οὈ]θοῦ ἰβ μόνην τε πόλιν, ἐλ βἰαΐο αἴογιδ ἴῃ 

ΟΡΡοβιτοη ἴο ρσῖναίθ ἱπαϊν 1 π8]5. ἀνϑπυποπτεύεται..... ἕξειν, ἐ8 8ι18- 

ροοίϊοα 9 λαυΐπρ ὦ 8εογοέ υἱδῖο ἐο Τ.18 οτοη, ἰγυΐογοδέύ. ΑὌΤΘΒΟ, Θχρ δὶ Π8 
ἀνϑπυποπτεύεται ὈΥ ἀντὶ τοῦ δοϑέντος ἀγαϑοῦ ὑποπτεύεται. 

4, ΤῊΘ οΥ̓αἴον ποὺ ὈορΊη5 0 ΔΡΡΙΥ {Π|650 ΘΠ] τ Πθοίϊοπβ οα. {Π6 

ἘΠΎΤΒΘ ὁΟΌ 80 οὗ {π6 βἰαῦθ, ὕο ὉπΠ6 φῬοβιθϊοη ἰπῦο ΒΟ ἰῦ Ρ]δοθ8. {Π 9 
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ΟΥ̓ΔΙΟΥΒ Δ ΘΟΙΠ56]]018. πρὸς τὰ μέγιστα, ἦγ, γ6 767 6166 ἰο ἐΐι6 ἡ σῇ»- 
68. ἡγιϊ6) 868. ἐν τῷ τοιῷδε (560 Ν. οπ Π]. 42. ὃ 4) ἀξιοῦντι (-Ξ- ἐν 
τοιῇδε ἀξιώσει. ὅ 918 Κύμη. ὃ 486. α. γ), “τολλϊο ϑιιοῖ, τιοξϊοηα ργουαϊῖ 
ο7) ψοιίγ" ρατέ." ΑΥ̓ΠοΟΙᾶ, [Ιῃ τϑβρθοῦ ἴο ἀξιοῦντι, 566 Ν. ὁπ. μελετῶντι, 

1. 149. ξ 17. Κτυῦρ. δαϊβ ἀξιοῦν τι, ἀπ οοπδίγποίβ τὰ νυ ἢ λέγειν ἡμᾶς, 

'. 6. {86 βέαίθϑβιηθη, ΡΟ] ἴθ] Ἰοϑᾶθγβ. ὑμῶν ἀδροπαβ οἢ περαιτέρω 

προνοοῦντας, 70 οαδύϊη 76} ἐΐαην ψοι. Ορροβοᾶ ἰοὸ {Π18 15 δύ 

ὀλίγου (50. χρόνου) σκοπούντων, ΤοίοΥΓΙΠρ; (ο [Π8 Θᾶ56 απ τ ρὶ ΑἸ πν ἢ 
ὙΠ 10. [Π6 ΡΘΟΡΙΘ οου]ᾶ οοπιθ ἴο ἃ ΘΟποϊ βίο, ὑυ βοὴ ἐπ6 Ἰοϑᾶθτβ Πδᾶ 
ἴο ΤΘΔΟἢ ὈΥ͂ ἃ Ἰοηρ' ἃηἃ ἸΔΡΟΓίοιιβ ῬΓΌΘΘ85 οὗ τϑαβοηΐησ δπα τοῆροίίομ. 

ὑπεύϑυνον... «ἔχοντας, δοίη, γοϑρογιδίδίθ 707 οι" αὐἀοΐοο. 
ἦγ δοηιραν» Ἴϑοη, κοτέ. 

ὅ. πρὸς ὀργὴν ἥντινα κι. τ. Χ. ΤΠῚΒ ρδββαρθ μ85 γϑοοῖνϑα νϑγίοτιβ ἴπ- 
θυργθίβ !οη8. Δοοου αἰ ηρ ἴο {Π6 ΤηϑηπΠοΡ οὗὨ δυγδηρίηρ ἀπ ροϊπέϊηρ {Π0 
ὙγΟΓά58. Ἡθγηη., ἩΆΔΟΚ, 8π4 ῬΟρΡΡΟ Ρ]δοθ ἃ δοϊητηᾶ αἰτοι τύχητε, δ 
ΒΌΡΡΙΥ ζημιοῦντες, Ὑ ΒΙΟΙ οἶνθθ {Π6 86η86, ψοῖς ρει ἴδ, ἀροογαϊη ἰο ἐδ6 
»αϑδΐονι τοῖο, ἡγαν οἠαηοθ ἴο ἐηγμοηοθ ψοῖ αὐ [Π6 {ἰπι6 οὗ [ῃ6 ῬαΠΙΒ}- 
᾿πϑηΐ. ΤΠῚΒ ἱπίογργϑίαίίοπ ἰ8 αἰβαρργουβᾶ οὔ Ὁ. Αὐπο]α, Ὀθοδαβα {Π|6 
ΒΡΘΆΚΟΥ 18 ποῦ αἰδβοουγϑίηρ δθοσῦ αἰ βῃτηθηΐ τυ ΒΪΟ ἢ γα 68 ΔΟΟΘΟΡΙηρ; 
ἴο {πΠ6 Θ0Ὁ πᾶ ἢἥον οὗ {Π6 ρθορ]θ᾽Β τεβοῃίιηθηύ, θαῦ οὗ ὁπθ Ὑγ ΕΟ 18 
ΟοΥῥαῖ ἢ 8Π4 βοῦθιθ. ΠῸῸ {πογθίογθ [0]]Ονγ8 [π6 οοπβίυποίϊοπ δἀορίοα ὉΥ͂ 
ΒοΚΚΘΡ δηᾷ 606]18γ, σφαλέντες ἔστιν ὅτε πρὸς ὀργὴν ἥντινα τύχητε 
(σφαλέντες), γιθοέϊη 7 »οην ἐΐηιθ ἐο ἐΐηιθ τοϊέἤ, δοηιθ αἰδαβέον, αςοογ Ἰη 
ἴο ἐδ ναγίοιιδ ραδβΐοη8 τολέοῖ, ηιαν ἄανο μγοᾶ γοῖι ἐο ἑγοιιγ" ϊϑαδέογ5. 
ΒούΝ {Ππ686. σοηϑίχ ποῦ Π5. ἃ Γ6 Ῥσοπομπορᾷ ῬΥ Βιοοτηΐ. ἐο ρῖνϑ ἃ [οτοθᾶ 
δηα Ἰθἤαπθ βθη86. Τῇΐβ οΥἿ το 7οἷπβ πρὸς ὀργὴν---ζημιοῦτε, Ἀπ εὐ 
ἥντινα ΒᾺΡὈ]165 παραίνεσιν ἔγοιη {Π|6 ῬΓΘοθαϊηρ οοπίοχὺ, ἐλγουσῆ, ἀπ 6 67" 
αὐ τολαΐδοθυῃ6)" δοτιηϑοῖ ψ6 ἤαυο ργοροϑθά αἸουΐβ8, ψ6 υἱδὲέ «οἱέῆ, »ιιυϊδηηιθηΐ, 
εἴο. ΟΥ̓ {]Πθ50 τηοᾶθβ οὗ ἱπίὀυργοίδιϊομ 1 τη ἀἰβροβοᾶ ἰὸ δαορῦ {Π9 
Ἡγϑῦ, 85 Ὀθίῃρ' ΠΟΘ ἴῃ δοοοΓἄδποθ τ] [Π6 οΥἄου οὗ [π6 ὑγογᾶβ 'π [Π6 
τοχῦ, ἀηα γ]θ] αἸηρ; ἃ βοοα δΔηα Δρργοργίαῦθ βθβῆβθ, Κυῖρθν, ὑγμοβθ ῬΓδΔο- 
6108] ΒΟ ΠΟ] υ 5 Πρ ἃΠα βουπᾷ Ἰπᾶρτηθηῦ ρθη ΡΆΠΥ Ἰοϑα Πΐπὶ ἐο ἐΠπ0 τὶρῆς 
Β6Π56, ΒΈΡΡ]ΪΟΒ ζημιοῦντες 1 τύχητε (αἴτον ἩοΙΙπΔηΠ), ἀπ 7οἷπ8 
ἔστιν ὅτε ὙΠ ζημιοῦτε. Τὸ ΤΠΔΥ ὍΘ Τοίουγοᾶ, ΠΟυΘΥ ΘΓ, ἴο σφαλέντες. 

πρός, 
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Σ ΟἸΑΡΠΤ ΕΝ ΣΤΥ: 

Ῥιοάοξαβ, ἃ 56 αἱ πιϊ πο’ 81} ἱπέθπ ΐοπ οὗ δοουβί πο ΔΗΥ͂ ΟΠ6 ἰπ τοϊίϊοπ ἐο ἐπ ὩΡΑΪΓ ἴῃ Β8ΠΩ͂, Ργο- 
οΘΘα5 ἴο Ἰὰγ ἄοννιι [Π6 Ῥυϊποῖρ!8 ΠΡΟ γ μΐοἢ {π6 φαθϑίϊοπ Ὀοίοτο ἔποπα 18 ἴο θ6 ἀρφοϊαρᾷ, 
ὙΒΙΘἢ 18 ὁπ6 οὗ ΘΧΡΘΑΪΘΠΟΥ͂ πᾶ ποί οἵ ἠιϑίϊοα (88 1, 2); (μ18. Ὀεοΐπρ 80, μ6 ταδὶ πίβ᾽ η8, ἴπ 
ΘΡΡοΟΒἰΕοη ἴο {μ6 ορίῃΐοπ οὐ ΟἸθοη, ἰμαὺ [ῃ8 Ῥγοροβθᾶ ἄθογθθ Ὑ0}}} 6 ΒΙρΉΪν ῥγθ)ααΐοῖαὶ ἴο 
186 Αἰμοπίδη ᾿πίθγοβίβ (88 8, 4). Ὰ 

1, Ἡανΐπρ μουν ΤΘρ] θα ἴο 0Π6 οΥἸπηϊ πα ϊοη5 τυ μΐοἢ ΟἹθοπ μδᾶ μϑαρϑᾶ 
ὍΡΟΝ ὑπ ΟΓδΐοΓΒ, 8Π4 τηϑυκοα οαὐ [Π6 ΘΟΌΓ86 ὙγΒ]Οἢ ἃ νγ6}1-τϑρα]α θα 
βίαίθ ουρὶιῦ ἰο Ῥαγβαθ ἴῃ ΤΘίθγοποθ ἴο {Πο86 δὖ {πὸ ποϑᾶ οὗ ρᾳθ]ῖο 
ΔΕΑῖνβ, [Π6 Οἴου ΘΟΙΠ658 ΤΠΟΓΘ αΙΓΘΟΌΥ ἰο {Π6 οοπδίἀθγαίίοη οἵ {π6 βαὺ- 
θοῦ ἴον συ ΐοΒ {ποὺ Β84 Ῥθθὴ βιιμηποηθα ἰορθίμθι. Τὴθ ορρϑῃΐηρ 
γουἦ5. οὔ {Π6 βϑθούϊοῃ 8.6 β'πλΪ]81 [ο ποθ ἴπ το [Π6 οΥαύϊοη τγ885 
ΘΟΙΠΙΠΘΠΟΘ(, ἃ ἀἰβοϊϊπηθυ Ὀθίηρ; τη846. οὐ ἃ1}1 ἰῃέθῃθοη ἴο Ὀ]ΆπηΘ. 8ΗΥ͂ 
9Π6, 85 {Π6 απθβέϊοη '8. ποῦ ΟΠ ΘΟΠΟΘΓΗΪηρ' [Π9 ἀθβοτῦ οὐ {π6 Μυ]δπὶ- 
8ιη5, θαῦ ἐῃ8 πὸ ΡΟΙΪΟΥ οὗ {π6 ΑὐΠμοπίϑηβ ἴῃ τϑβρθοῦ ἰο [Πθχη. -ττττς 
κατηγορήσων {16 ΜυΠΠΠ]ΘΠἾ818. ὁ ἀγών, ἐ}ι6 φιιοβέϊοη. 

ὦ. εἰ μὴ ξυμφέρον (30. ἐστί), τἰγυ1688 ἐξ 18. σοηιιιοῖυθ ἐο οι" ἐγιἐθγ68έ. 

ἤν τε καὶ... «φαίνοιτο. ΤῊΘ ΔρΟΔΟΒΙΒ ΤΠΔΥῪ ὍΘ ΓΘΘΩΩῚΥ Βαρρ] θᾶ 
ἔγουῃ ὉΠ8 οοπίσδχὺ, ἴο1 οὐ {Ππ6 Δ] θυ μδίϊνθϑ, ομ9 Ὑ]ῈῊ 108. ΘΟΠΒΘΑΊΒΠΟΘ 18 
δίνη, ὈΥ ΒΊΟΣ ἰβ ποῦ [Π6 ΘΟΠΒΘΑΊΘΠΟΘ ὙΠΟ. ὈΘΙΟηρΒ ἰο {Π8 
οἴμου, δηἃ ὙγΠ]οἢ 18. ΒΙΡΡΡΘββθα [Ὁ ἃ. σῃϑύουϊο] ραγροβθ. ΤΥϑηβΙαίθ 
ἔπθπ [Π6. οἴδιιβο ἢν... εἶεν, απ θυόηι 7) ἐδον παΐ 8βοηὶθ οἰαΐην ἐο 707- 
σύυοηθ88 [1 τοοιιϊὰ πιοΐ ααυΐδθθ ἴο 8ραν ἐδδην]. Ἐ]οομιῇ, ργθίουϑ ἐπ6 σϑδᾶ- 
ἴηρ; ἔχοντας ---ἐᾶν, Ὑγ ΒΙ0ἢ ΘΙ ΠΟΥ τὶ ἀρρᾶγθηῦ Δρργοθϑύϊοπ οἶδθβ, ἴῃ 
115 ποΐθϑ οἡ {Π6 ἰοχῦ, 88 [Π9 οογγθοίΐοηῃ οὔ α'. ΒΌΓροϑ. 

8. περὶ τοῦ μέλλοντος, 601 671 {Π6 7ιύιιγ6, ἱ. 6. σσμαῦ ρουίαϊηϑ 

ἴο οὐχ {πὐαγ 6 υγο] 6. τοῦ παρόντος. ΘΌΡΡΙΥ περὶ ἔοι {Π6 οοΥ- 

ΤΟΒΡΟΠαΙ Πρ ΤΠΘΠΔΌΘΙ. τοῦτο... οἰσχυρίζεται, αΒ ἐξ γεϑρεοοίβ ἐπαξ 
«οὐ ϊοῦ, (ὐἱθοη, 80 Ῥοβεἠζυοῖψ αΜθῦνηι8. τοῦτο ἀθρθπᾶβ ἀροη ἀντισχυριζημε- 
νος, ἃΠα Ὑθίθιβ ΤΟ γαγ ἴο ἐς τὸ λοιπὸν... -προϑεῖσι ὙΓΠΪΟΝ ΘΧΡ] ΔΙ Π5 
ἷ πρός, «οὐὐΐ γοβρθοΐ ο, [Ὁ]]Ονγ8 ξυμφέρον, δηἃ Θάνατον ζομίαν 
προϑεῖσι (7) το6 ἠοϊώ οτιέ ἀθαΐλ, αϑ ἐλ6 ρμοπαϊέψ) 18 [π6 Ῥγοίββίβ οἵ ξυμ- 
φέρον ἔσεσϑαι, 1 τοὐϊ ὃ6 θιροαϊθηί. ὙΠῸ ἀδίϊνο προϑεῖσι Ἰἰτηϊ 5. ξυμ- 
φέρον. 

4, τῷ εὐπρεπεῖ (-Ξ- διὰ τὸ εὐπρεπὲς) 18 ΟρΡροΒροα ἰο χρήσιμον. Β]Ιοομξ, 
ἰδῖκοβ τῷ εὐπρεπεῖ 8ἃ8 ἂ' ἀαὖ. οΘοἸημηοαϊ, 70.) ἐλ 8ρεδοϊοιιϑ)ι688. πρός, 

οτυ αὐδοοιηέ οΓ᾽ τάχα ἂν ἐπισπάσαιτο, τα ρ6γἼα}8 (τάχα) ἄγαιο 

ψοῖν (ἴο {[η6 δἀορίϊοη οἵ ΟἸδοπ 5 ὑγοροβι(ϊοη). δικαζόμεθα. ὅ868 Ν, 

οη 1. 28, 84. Ορροβρᾷ ἴο {15 18 βουλευόμεθα, τ06 αγὸ (οἰἐφογαξίν. 

ΤῊ ἰάθᾶ 15 ὑμαῦ {Π6 ἀθοϊβίοῃ ἰβ (0 Ὀ6 τηδᾶθ ὈΥ ἃ Τϑίδυθηοο ἴο Ὁ Π10γ 
δη ποῦ ἰο βύγϊοῦ 7πϑίϊοθ, τῶν δικαίων. ὅ66 Ν, οη ΠῚ, δ4. 8 1, 

ΟΣ 
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ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΙΥ. 

Τμ6 ἀθβίμ-Ρ ΠΆΠΥ 18. ΠΟ 5616 ῬΓΟΥΘΏΓγΟ ἴο τ πι6 ἴῃ Οἶ]] ΘΟΤα πα [165 (1, 2), 0 80 ῬΓΌΠΘ 

τὸ τποὴ ἴο οστ, (μδὲ Ῥαπίδασιθπῦ μ85 ὈθΘη ᾿πΠ]οϊοα Ὑῖ ἢ ἱπουθαβθᾶ βθυθυϊίγ, ἈΠΕ] ΘΑΡΙΐΑ] 

ῬαπΙβμτηθηΐ μ88 ῬΘΘη ἰπθα δηᾷ Τοαπα 8ῃ ἘΠΒΙΟΟΘΒΒΙῺ] τοιηθαν (8 8); [ὉΓ [Π6 ΘΧ ΤΌΙΩΊΘΒ οἵὗἁ 

ῬογογΥ Ἀπᾶ ὙγθΆ ἢ, ἀπά ἱπάθοᾶ 811 ἔπι ταῖ 416 βία! 08 βαΤΠΪΘᾺ Ἱποϊ θτμοπίβ ἴο Θ]], τυ] οἢ, 

Βίτομσ Ποποᾶ ΒΥ ΠΟρΘ δπᾶ ἄθϑίγθ, ΠΌΥΤΥ τηθη οὴ ἴῃ ἀθῆδποδ οὗ 411 {Π|0 ἔθυτουβ ΟΥ̓́ΡΘΠΆ] ΘΗ80 

πιοηίϑ (88 4, δ); Τοτίαπο 4180 ὈΥ͂ Β6Γ ἀποχρθοίθα ΤΆΨΟΙΒ ΤΏ ΡΘῚΒ πιο Πα ΘΒΡΘΟΪΆΠΥ Βίαίοϑ 

ἰο ἀδοᾶβ οἵ ἄδυϊηρ πᾶ βρτϑαῦ μαζαγᾷ, 80 {παὺ 10 18 ᾿γ ῬΟΒΒ1016 ἴο τδβίγί πὶ ματηδη πϑίατο ἔτομι 

ΤΟ] Οἱ; ΔΠΥ οὈ]θοὐ οὗ 118 ἀοϑῖτο (δ8 6, 1). 

1. οὐκ. - - «ἁμαρτημάτων, 47) οβδηι668 τιοὐ ὀγιιαῖ, ἐο ἐλῖ8 (οἵ {π6 Μγιὶ- 

16} 185), διιέ φ ηυιιοῖ, 1688 ἐτιγρέψιι6. Ῥαμβῃτηθηῦ ὈΥ ἀθϑί 18 ΠΘ ΓΘ 88- 

βου βα ἰο θ6 πὸ οογίαϊη ρτονθηίίοη οὐὗἨ θυύϑῃ 57η8}161 οὐ μηθ8 ΤΠδῃ ὑπδῦ 

ΘΒΑΓρΡΟΔΌΪΘ προπ {π6 ΜΥ]οπΐδπβ, ἃηα Πθποο, 1 Ἰπῆϊούθα ἀροπ ἐπαῦ Ρθο- 

ῬΙο, ὑοῦ] βοῦγθ [0 ΠῸ ῬΈΌΓΡΟΒΘ ἴῃ ἀοίουυϊηρ [Π6 ΟὔΠ 6 Γ' 811168. ἔτοτη τὸ- 

γοϊηρ. [566 ΠΟ πϑοθββίυυ οἵ ὑακίπρ; τ! ΒΙοοταῦ, οὐ ἴῃ {Π6 56Ππ86 οὗ 

οὐ μόνον. καταγνοὺς... .ἐπιβουλεύματι, )μασίηρ 47" λέμβοι ἢ ἐλαΐ 

Ὧ6 8)αἴϊ ποΐ Ῥα85 ἐμροιιρῆ, {7,6 ὁγυ6),}286 εοἱέϊ, βαγοίψ. 866 Ν. οἡ 11. 18. 

δ: 
2. ἥσσω ὕπϑη νγ88 ΔΌΒΟΙ αὐ ] Ὁ ΠΘΟΘΘΒΆΓΎ. τῇ δοκήσει τ-- κατὰ τὴν 

δόκησιν. ξυμμαχίᾳ Πἴκθ οἰκείαν ὈΘΙοΠρ5. ἴο παρασκευήν, ὕΠ6. ὁ0π- 

βύγπούϊοη. Ὀθίηρ νυὶθα, τούτῳ, ἰ. 6. τῷ ἀφίστασϑαι. 
8. πεφύκασι---ἁμαρτάνειν, α76 γυωδιγαὐῳ ῬΥΟΤΘ ἰο 677. τούτου, 

'.. 6. ἁμαρτάνειν. διεξεληλύϑασι, ἤαυθ τη ἐδροιισῆ, ἱ. 6. ἢδνθ Βδὰᾶ 

ΤΘΟΟΌΓΒΘ ἴο. προστιϑέντες, αἀάίησ, ἰο ὅδοηι, ἱ. 6. ἱπουθαβίηρ; Π|0 

ΠΌΠΊΌΘΙ οὗ Ῥαπἰβητηθηΐβ ἃηα δααϊηρσ ἴο ὑπ 6]. βθυθγὶευ. εἴπως (866 

Ν'. οἡ 1. ὅ8. ὃ 1). ...- «κακούργων. ῬῊΪΒ 5ΒΠον5 ὑπαῦ ΒΡ ρ  θϑϑίοη οὐἨ οὐ]ὴθ 

τγ88 {π6 Ῥυϊποῖραὶ ᾿ξ ποῦ {Π6 ΟὨΪΥ οΟὈ]θοῦ οὗ Ῥαπίβητηθηῦ. 

των ἀερθηᾶβ οἢ αὐτάς, ἷ. 6. τὰς ζημίας. μαλακωτέρας ἴπδῃ {ῃ8 

ῬαΠΙΒῃταθηΐβ ΥΒῖοἢς Πᾶν βίποθ Ὅθθη δααθᾶ. παραβαινομένων, 80. 

τῶν νόμων, {π0 1ᾶθα. Ὀοΐπρ τ ΠΥ βυρροβίθα ὈῪ αὐτὰς γΘίΥ Πρ [0 {Π9 
ῬαΠΙΒῃτηθπίβ Θῃ]οϊ ρα ὈΥ {1Π|0 Ἰαιῦ8. ἀνήκουσι --- ἀνέρχονται. ὅ6}0]. 

τοῦτο, 1. 6. ῬαΠΙΒΙηΘηῦ Ὀγ ἀοαύη. ΤῊΘ Δρρ]ϊοδύϊοη οὐὨ 818 ἀὐρὰ- 

ταρῃῦ οἵ {Ππ|ὸ ᾿πϑυ δη]οίθπου οὗ βονοῦθ ῬαπΙβῃτηθηῦ ἴο ργονοηῦ οὐΐτηθ, ἴο 

[86 οα86 οὗ {π6 ΜυΠΠΙΘΗΐδηΒβ, νγ}}} ὍΘ. 5661 ὈΥ͂Τ ΘΥΘΓΥ Του, 

4. τούτου, '. 6. τοῦ ϑανάτου. ἀνάγκῃ, ὕβρει, φρονήματι, τη 

ὀργῇ τὸ ἀαίίνοβ οὗ {πὸ Ἰηβίσυτηθηΐ. ἐξιουσία. ΘΌΡΡΙΥ παρέχουσα 
ἔγοια [86 Ῥγθοθαϊηρ οἸαθβο. ξυντυχίαι --- δἰἐιιαὐτοη8 47 {78 ἴῃ Το ἢ 

ΤΏ ἢ Οὔδποθ ἴο Ὀθ Ρ]δορ, ἑκάστη (80. ξυντυχία) 8 Ῥαῦ ΠΘΓΘ [ὋΣ 

1Π6 Ῥϑύβοη οσοαργίηρ {Ππ6 βιυπαίίοῃ. ἐξάγουσιν ἐς τοὺς κινδύνους, 
ἰοωᾶ οτν ἑπίο ἄαηροῦϑ. ὙΠῸ Θχρυθββίοι ἰβ Χο ΠΡῚΥ ἐΟΓΟΙΌ]6, ὉΠ 9 
γοΥ Ὁ βρη  γηρ' ἕο θαοὶέο, γοιι86, Ἀλ} Ἢ ΟἿ. 

ἀδικημά- 

ἀσενοσχοες ον..- 
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ὅ. ἐλπὶς πα ἔρως 816 ἐπ Βα ]θοί5 οὔ βλάπτουσι. ὁ μὲν Υοῖδ᾽5 ἰο 
ὁ ἔρως, πᾷ ἡ δ᾽ ἴο ἡ ἐλπίς. -------- ἐπιβολήν, “ ταϊοηδην τοὶ ασργοαϊλογιάα." 
Βροίβπῦ. 866 Ν. οἡ 1. 98. ὃ 6. καὶ... - -δεινῶν, απια αἰέλμοιισ ἢ, εἰγιϑδθη, 

ΑΘ Π107)6 Ῥοιοθ}7ε} (ἰπ {πον ᾿πῆπθποο) ἐλαη, ηιαγυὶ 8 ἀαησονβ. ΠΟΥ 
ΒΥΘΡΗΪο 8 ἀθβουϊρύϊοπ οὗ {Π9 ΒΥ  βχϑιοϊβοα ὈΥ [Π 686 τηϑϑῦθι' ῬΆΒΒΙΟ 5 
ΟΥ̓́Θ {Π6 Πατηδη 501]! 

ο΄ 6. ἐπ᾽ αὐτοῖς (1. 6. ἐλπὶς ἀπ ἔρως), ὑπ αἀαϊέϊοη, ἐο ἐΐό86. 

τῶν ὑποδεεστέρων, ““τοὐέή, ἐπδιιβῇοϊογιέ γέβοτιγ, 665.) ἘΒΊοοτηξ. οὐχ 
ἧσσον τὰς πόλεις. ΤῊΘ ὙΔΥ ἴδ ΡΥΓΘρΡΑτίηρ, ὈΥ {π15. Δρρ]!οαίίοη οὗ {ῃ6 

ΔΙΡΙΠηΘηὗ 0 βύϑίθβ 88 Ὑ76}} ἃ8 ᾿παϊν] 1815, [Ὁ {Π 6. ΔΡΡΘ8] ὑυῃῖοῃ {ῃ6 

ΟΥΔΙΟΥ 18. ΒΟΟῚ 0 Τη8Κ6 ἴῃ ὈΘΠΔ] οὗ {π6 Μ υΠ]ΘηΪ8Π5. ὅσῳ. 8.66 
Ν. οπ 1. 68. ὃ 2. περὶ τῶν μεγίστων, 80. κινδυνεύουσι 6] ἸοἸ οα [ΙΟτη 

[86 οοπίοχί. μετὰ πάντων, ἷ. 6. ὙΥ]Γἢ {Π|6 ΘΟΠΊΤΠΠΙΟΥ αὖ ΘΓ ρ6. 

ἐπὶ... .. ἐδόξασεν, ἐλύηλθ 97 ᾿ϊηιϑοι ἢ βοηιειοηαΐ ἐοο ᾿ΐσηῖν --ς οοτιοοῖυο8 

ἴο0 ἀϊΐσὰ αν ἰάδα φΥ ᾿πιδοῖγ, ὙΠ6 ΜΆ. γτϑδαϊηρ ἰβ ἴῃ ἔδνον οὗ αὐτῶν, 

ὙΠ 10} 15 ΡΥ ἔουϑα, ἐποτιρ ἢ ποῦ 80 ϑαϊ θᾶ, ὈῪ ΑΥποΙα ἀπ Ῥορρο. [πῃ 
{μαῦ οα86 γ78 5ῃου] ΒΌΡΡΙΥ τηθηΐα ΠΥ ἐλευϑερίας καὶ ἀρχῆς. 

. πολλῆς εὐηϑείας (5. ὃ 190), ὅστις οἴεται, ““ ἃ ΤηϑΏ 01" οὗ Βρρϑκίῃηρ' 
οοηΐαβθα Ὀθύνγθθη εὐηθείας ἔστι τὸ οἴεσϑαι, ἃπα εὐήϑης, ὅστις οἴεται.," 

ΑὙπο]ά. φύσεως ὁρμωμένης 8 ἃ φοηϊῖνθ ΔΌΒοΙ αὖθ, ΟΓ ῬΘΓΠΆΡ5 ἴύ 
ἀδρϑπαβ ἢ ἀποτροπήν. πρᾶξαι ἀθρθηα8 ὁῃ. ὁρμωμένης. 

᾽ 
εκ 

ΘΟ ΑΙ ΡΨῬΕΕ ΤΙ: 

ΤῊ δαορέϊοη οἵ Ρυπἰβηταθπὲ ὈΥ ἄθδίῃ 845 (Π6 ροπαὶέν οἵ τϑνοέ, υσουἹᾶ ρτουοπὶ ἔμοβο γῈῸ 
᾿δᾶ ἀρίθοξθα ἔγτοτα τϑίασπὶπρ' ἴο ἐμ οὶγ ἀπέγ, τυ Ἡ116 γοὺ {Π6Υ ΘΟυ] τη8 ΚΘ σϑρϑγϑίϊομ Τ0Γ ἐμοῖσ 

ἔδ]ξ, δπὰ αἰνϑ ἴο ἴπϑυὰ {Π6 σουγασθ οΟὗἨ ἀρϑραὶγ (88 1-8); ὙΠ υθαβ {Π6 811168 ννΣ}} θῸ Κορὲ 

ἔτουη τυ Εἰ πο’ ΓᾺΓ τηοτΘ οἰβοία Δ} ὈΥ ῬΥΘΥΪΟΙΙΒ ΟΔΤΘ 8Π4 Ὑγδ οὨ ]Πποβα, (μ8π Ὁ {Π6 ἰθιτοῦ 
οἵ ὈΙοοᾶν ἄθοτγθοϑ (88 4-0). 

1, ὡς ἐχεγγύῳ, αἋ8 ὦ 8θοιηϊέψ ἀραϊηβῦ {πΠ6 ἀοξβοιίίοπ οἵ ἐπ6 411168. 
ἀνέλπιστον “ δοοιβαίίντι Ῥγθαϊοα  οβί, βίοαῦ ὡς οὐκ ἔσται μετα- 

γνῶναι ῬΓῸ δοοιθαΐνο ΟὈἤ]Θοίΐ ροβὶία βαηΐ, αὖ βὶ ἀνέλπιστον καταστῆσαι 

(. ὁ. ποιῆσαι) τὸ μεταγνῶναι ἸοσοΓοίαΓ,.") ῬΟΡΡο. Τὴ ποραίϊγθ οὐκ ἴῃ 

ὡς οὐκ ἔσται 18 ΘΙΠΡΙΟΥΘΑ͂ οἢ δοοουπῦ οὗ {Π6 πορϑύϊοη οοηίδὶπρᾶ ἴῃ 

ἀνέλπιστον. ὅ66 Ν. οπ 1. Τ7. ὃ 8. ὅτι ἐν βραχυτάτῳ 15 ραύ ἴῸΥ ἐν 
ὅτι βραχυτάτῳ. ὅ66 Ν. οῃ 1. θ8. ὃ 1. καταλῦσαι (866 Ν. οη 1. 18. 
ὃ 2), ἐο πιαῖό ατ, θη 975 ἐο εῇας6. ΞΘΆΡΡΙΥ ταθῃί8}}} τῇ μεταγνώσει. 

2. ΤῊΘ ΒρΘδΚοΙ' ΠΟῪ Ῥγοοθϑαβ ἰο 5ῃον {Π6 δἀνδηΐαρθο οὗ ἃ τ] απ 
ΘΘΠΘΓΟΙΒ ὑγοαίτηθηῦ οὗ του] θα βέμίθβ. νῦν μὲν --Ξ- α8 ἐδιηιρϑ ποῖ αΥῈ6, 

ἷ. 6. πη θ 1 {Π6 ἸοπΙοπῦ βυβϑύθιη ΠΟῪ ραγβαθᾶ, καί, ΘυθΉ. γνῷ μὴ 

περιεσομένη, δἠοια γῇπα ἐμαί ἐέ σοι πού 8ιιοοοοᾶ, ἴπ 1(58 Ρ]Δη8. 
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δυνατὴ οὖσα ἔτι, τολῖϊο (8β66 Ν. οῃ 1. 18. 8. 6) ἐΐ 1τρα8 ψού αὖῖο. δα- 

πάνην, ἷ. 6. [Ππ6 ΘΧΡΘΏΒ68 ἱπουτυΘα ἴῃ Ῥαληρ ἄονγῃ ὑΠ6 τϑνο]ῦ. 

ὑποτελεῖν, ο ραν ὑγὶδιιέθ. ὙΠῸ σοὺ ἰβ μΒθῦὴθ [δίζθῃ ΔὈΌΒΟ] αΓΕΪΥ. ----- 

ἐκείνως (866. Ν. οἡ 1. Τ7. ὃ 8), '. 6. ἴῃ. [Π6 ΤΙΘΠΠΏΘΙ ΠΟΥ ΙΡΟΡΟΒΘα ὈΥ 

ΟἸβοη. μὲν-τττε ΠΘΙ8 ΘΟΙΤΘΒρΟΠα ᾿ἰΚὸ μὲν---δέ. Οἱ Κὶ, ὃ 822. Β. 8. 

παρατενεῖσϑαι ἐς τοὔσχατον, ἠοϊά οὐ ἐο {Ὺλ6 ἰαϑύ. τὸ αὐτὰ 

δύναται, 18 {1.6 ϑαηιό ἐλιΐη, φυωῖιοδ το αἰ οῦθηοο. ΟἿ. 1. 141. ΣῚ, ΓῚ 

8. δαπανᾶν καϑημένοις, ἷ. 6. “ἴπ Οὐδ ἀΐοηΘ ὉΓΌΪ8." Πδδοκ. καὶ 

ἣν ἕλωμεν πόλιν κι τι Δ. ΤΠῚΒ. 15. ΒΡΟΙΚΘ᾿ 'π Ορροβίψ1οῃ. ὕο σμδῦ ΟἸΘΟη 

Βα 14 ἴῃ ΠῚ. 80. ὃ 8. τῷδε, ἰ. 6. ὈΥ ὍΠ6 ΤΟΥ ΘΠΠΘ. 

4. ὥστε... -ὅπως, 80 ἐπαΐ τ06 οτιφῆξ τοί, ὃψ δοίη 8θυθ7 ιμᾶφο8 47) ἐδ6 

οὔοηαδν5, ἐο 81.787" ἐγυλιυνγ (ΟΌγ561ν 65), ὑπό γαύλθ) 866 ἤοιο. οὐ---μᾶλλον 

--ἢ. 866 Ν. οἡ 1Π. 87. ὃ 2. ΒΙοοιηῇ, ΒΌΡΡ]Π168. ὥστε Ὀθίογθ βλάπτε- 

σϑαι. ἐςοςς οἰσχυούσαις, ἦπν ὦ φοοά ἐοογμαϊέϊοτν ἦρι γεβρθοί ἴο (ἐς 

λόγον) ἐπ6 ραψηιογυξ 7 πιοποψ. Αὐπο]ὰ τοπᾶθιβ ἐς χρημάτων λόγον, 

οἷν ἐλι6 86076 47 πιογιεν, Ὁ τοίθυβ 6Π|0 οὐἱρίη οἵ {π6 Ῥῃναᾶβθ ἴο ἘΠ6 οχ- 

ῬΓγθϑδίοῃ, ἐγ 106 ὁοηι6 ἴο ἑαϊβ αϑοιιέ πιοπεψ. ΟἿ, 1λ4 491} δπᾷ ϑοοίῥ, διό 

τοῦθ λόγος. τῶν ἔργων, Οο1,) ργοζοθαϊηᾳ8. 

δ. οὗ ταίογβ ἰο [π6 ρυδούϊοο 7αϑῦ σθοοτηιηθηαθᾷ. ------- δρῶντες 8 [0 

Ὅ6 οοπδίγποίοθα ἢ οἰόμεθα; Θηα ἡμᾶς 5 0 θὈ6 ΒΌΡΡΙΪΘα τ] χρῆναι. 

τινά, 80Ή16, απ. Ιῃ ἐλεύθερον καὶ βίᾳ ἀρχόμενον ὕπι0γ6 18. ΠΟ 

τ6 8] οοπιτϑαϊοὐΐοη, βίποθ [μ6. ἱπᾷθροπᾶθποθ οὗ {Π|650 βία᾽θβ ὑ785 ἸΠΘΡΘΙΥ͂ 

ποιηΐηα]. ΟἿ, ἡμεῖς... «ὀνόματι, 1Π1. 10, ὃ 0. εἰκότως ἰ5Β ἴο 6 

ἰακοη ἢ ἀποστάντα. 

θ. τοὺς ἐλευϑέρους 15 ἴπ6 οὈ]θοῦ οὗ κολάζειν. σφόδρα---σφόδρα, 

δαοοδϑίυοῖγ----ῦογ ἡυοἢ. ῬΟΡΡο τοίουβ 0815 τοροίϊϊοπμ το {η9 ἤραγο οὗ 

ΒΡΘΘΟΙ βύγ!θᾷ παρίσωσις. τούτου, '. 6. τοῦ ἀφίστασϑαι. 00]. 

ὅτι ἐπ’ ἐλάχιστον, ἰο αϑ 7διυ ἀαἀ8 ρμοδδῖδῖθ, “Υϊοἢ Ἰη ον ργοίδυϊομ 

ἌΡΤΘ65 θύοι τν 10} τυ μδῦ Ό]Π]Ονν8 ἴῃ [μ6 ποχῦ ομδρίον, [ῃ8ῃ {πδῦ ΒΟ Ε 

τοίου ἴ ἰο {πὸ ἄδρυϑο οἵ ραμπιβῃτηθηῦ, αϑ {ἐγ έ αϑ Ῥοϑϑίδί. Ἐθίθυθποθ 

15. δᾶ ἴο {π86 πγογᾶβ οἵ ΟἼδθοι, μὴ τοῖς... -«ἀπολύσητε, 111. 89. ὃ 0. 

ΠΗ ΑΡΤἊΙ ΙΝ ΧΟΥΤΙ, 

ΤῊ δοῦγβο τοφοιητηθη θᾶ Ὀγ ΟἸδοι τ ἢ] δἰτοπαΐθ ἔπ τηϊη 5 οὔ ἘΠ σου πΊΟ. ῬΘΟΡΪΘ, Ὑγ 10 8ΓΘ 

πο Τπγόγαῦϊο ἴο ἴπ6 Αἰμοπίδη ἰπίογοβίβ (88 1, 2): [ὉΓ ἱπαβηχθ οι 88. ΤΟΥ 8τΘ φοσίβίῃ οἵ θ6- 

ἰηρ Ῥαπἰβμθα, τ Π ΘΠ Γ ΚΌΪΠ Υ οὐ ἱπποορηΐ, [ΠΟΥ ὙὙ11 κα βιᾶθϑ υυῖτὰ ἐπ Ἰοϑάθιβ οἵ [η9 Τὸν 

νοὶ (8 3); ὙΠοτΘαΒ ἴΠ6 ἔσιιθ ΡΟ ον ὑγου]ά Ῥὸ ἴο ἰ8κο πὸ δρραγοπῦ ποίϊορ οὗ {ποὶν ἀοίδοθοη, 

δηα {π8 Βοοῦτο ἐποῖτ οοπεϊπιθα σοοᾷ Ὑγ71}} (88 4, ὅ). 

1. δοον. «« «ἁμαρτάνοιτε, ἤιοῖο ηνιοἶν ψοῖι τροτιϊα 671 αἶϑο ἦγ, ἐ]ιῖ8 ἐμέ. 

τοῦτο τοῖοι ἴο Ὑγπδὲ [Ὁ]ΟΒ ἰῃ νῦν μὲν γὰρ ὑμίν κι. τ΄ δ. 
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. ῷ, τοῖς ὀλίγοις, 1. 6. {Π:8 Δ. ᾿ΙΒύΟΟΥΘΔΟΥ ἴῃ {Π656 Οἰ 168. καὶ τῆς..... 
ἐπέρχεσϑε, απα γοῖι θη 67" ἰγυέο ἐδι6 «ραν, βαυΐηᾳ α8 ψοι" αἰϊο8 ἐλ6 ροριι- 
ἴαοο 47 ἰλ6 οὐέψ τολιϊοὴ, ἐ8 ορροδεά ο γοῖ (566 Ν. οἡ 1. 71. ὃ 1). Θυκοῦ 

ἴδκο5 ἐπέρχεσϑθε ἴῃ ἃ ἔαΐαγθ 56η56, ὙΠΟ ῬΟΡΡΟ Πᾶβ βοοθαβία]}]} Υ 

τοίαϊοα ἴῃ 5 Ῥγοϊθρ. 1. Ρ. 155. 

8. ὅπλων... . ἐκράτησεν. ΟἿ Π]. 27. ξὲ 2, 8. καταστήσετε.... 

ἄλιστα, ψοῖν «οὐ οβέαὀ[ϊδη, 707 ἐΐδ αν ϊδίοογαομ ἐδαΐ τοἠϊοΐ, ἐμον πιοβέ 

εδρθοοϊαϊίῳ ἀοδῖ)6. τοῖς δυνατοῖς (ΞΞ τοῖς ὀλίγοις, ὃ 2), ΒΙοοτηΐ. 
761} Ἰηἰογργθίβ, ἐλθ λέφλθν οἰαϑ8868. ἀφίσταντες, ἠαυΐης οαιιϑοα, ἰο 
γουοῖέ. ΟἿ. 1. 00. 81; 81. ὃ 8: 11. 80. 81. κεῖσϑαι, ἐ8 αἀφἰθ7 ηυϊγι66]., 
ογααϊηεα. 

4. ἠδίκησαν ΤοογΒ ἰο {Π6 σοτπτηοηδ νυ οὗ ἐη6 ΜυΟΠ]οπίδη5 (ὁ δῆμος 

ὁ Μυτιληναίων, ὃ 8). μὴ προσποιεῖσϑαι, ο ηιαΐδ αϑ 17 ἐξέ τ0676 ποῦ 

80, ἴο ἀρρεαν' ποΐ ἐο 6 δογιδοΐοιιϑ 97 1. ΑὙ ΠΟΙ] 1] βύγαΐθβ ἐπ 6 ροβί οι 

οὗ {πΠ6 πορσαύϊν ὈΥ {Π6 ΘᾺ 6]685 Δ ΘΟΙΠΓΠΟΠ ΘΧΡΙΘΘΒΙΟΠ, ψοῖς ηγιϑὲ τιοΐ 

ϑέθηι ἔο τιοὔϊοο ἐέ, ἴῸΥ ψοῖν ηυιιϑέ 8θθηυ πού ἰο ποίίοο ἐξ. Οἵ. ία. Ρ. 167. ΨΊΠ. 
ὅ. τοῦτο ΤΟΙΘΓΒ ΤΟΥ γαγα ἴο ἑκόντας. ... διαφϑεῖραι, ἐϊιαΐ τ06 βλοιϊα δ6 

«οὐ γι ἐο 8178. ἐπλινῳ ταΐλδν ἐδατι ἐο ἀφβέγου, αἰξλοιιρῆ, )ιιδέϊψ, ἐἤιο86 

τρλοην ἐΐ 18. 70. οἵ} ἐπιίογεδέ ἰο 8ραγθ. δεῖ --- ξυμφέρει (τῇ πόλει δια- 

φϑεῖραι). καὶ τὸ Κλέωνος κ. τ. λ., απ ἐλαΐ πτοὐΐολ, τρα8 βαϊα ὃν 

Οἴοον (οἴ. 111. 40. ὃ 4), ἐκαξ )μδέϊοο απᾶ ἐγέογοϑέ ἐπὶ ριιγυϊθἠγηθηιξ αγὸ 
ἐλι6 ϑαηιδ. ἐν αὐτῷ. ἋΟ6]. ΒᾺΡΡ]165 ἐν τῷ τιμωρεῖσϑαι. 

ΘΟ ΑΡΙΙ ΧΎΥΊΥΤΙ: 

Ῥὶοοξαβ φΟποΙ 465 ὈῪ Δαν ἰβῖπρ [Π6 ΑἸΠοπίβη8 ἴο Ρ8458 ᾿παστηθηξ, αὐ ἐμοὶ Ἰδίβασθ, ἀροη ΒΘ ἢ 

οἵ {π6 ΜΥΈΠ]ΘΠΐΔΠ5 85 δα ὈΘ6η ἰηβυϊ σϑίουβ πα δὈθίζουβ οὔ {π6 σϑυοὶέ, απ Βι ΠῈΣ {86 τοβί ἴο 
ανγ6}} ἴῃ Ρ6866 ἴῃ {Π6ῖΓ σου συ (88 1, 2). 

1. ΤῊΪΒ ΟΠαρίθν οοπύδι 8 {Ππ6 ϑρί]Ποσαθ. τάδε τοῖογβ ἴο {π6 ἰἐΐθίηβ 
οὗ δάνίοθ σίνθη Ὀγ ᾿ὶοδοίαβ ἴῃ {Π6 ὈΟάΥῪ οὗ 18 ογϑίϊοη. 

ἐπιεικείᾳ 1Β ΟΡΡΟΞΘά ἴο ἀπ᾽ αὐτῶν δὲ τῶν παραινουμένων. οὐδὲ ἐγὼ 

ΠΥ ΤΠῸΓΘ ἔπδη ΟἸθοη. ΤῊΪΒ ἰάθα σγου]α Ὅ6 Θοπνογϑα ὈΥ͂ ρΡγοπουποίηρ; 
ἐγὼ »Ἰ0 ἢ ἃ 58] 15} βέγθββ οὐ νοΐοθ. οὗς --Ξ- ἐκείνους οὕς, οἵ τ} 10} 1η9 
δηϊθοθαθηῦ ἀθρθηαβ οη κρῖναι. Πάχης ἀπέπεμψεν. ΟἿ. ΠΙ. 28. ὃ 2. 

καϑ᾽ ἡσυχίαν, αὖ ψοιι7" ἰθίβιιγ6, ῬΘΥΠ Δ Ρ5. ΘῸΡ ΒΘ ἰβΕ 08} ΒΡΟΪΚΘῚ ἔου, 
ὅπ ὦ οαἴηι απα αἰϑραβϑιοπαΐο πιατηθ;. οἰκεῖν, ἐο ἀτοοϊζ ἴῃ ΤΠ 61 οὐσπ 
ΘΟΌΠΙΓΥ. ΤΠΪΐΒ 1 Ορροβθᾶ ἴο [ῃ8 ἄθογθθ ὑυΒῖοὴ δα 1πϑὺ θθθῃ ραββϑᾶ, 
ὑμαῦ {88 τη8]6 δ ]5 Βῃου]α 411 6 ραὺ ἰο ἄθδί, ἀπᾷ {Π|8 υγοιθθη δηᾶ 
ΟὨΠ]άγθη Βο]α [ῸΓ 8] γ68 (οἵ, Π1, 80. ὃ 2). 

» 

οἴκτῳ...- 
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2, τοῖς πολεμίοις, ἰ. 6. {ῃ6 ῬΡΘΙΟΡΟΠΠΟΒΙ8Π8. πρὸς τοὺς ἐναντίους 
(οἔουυϊηρ ἴο {Π6 ῬΘΙΟΡΟΠ Π6Βἴ8}8) 15 ὅο θ6 οομβίγποίθα ἢ εὖ βουλεύ- 
εται, δα πού ψ] κρείσσων ἐστίν, ἃ8 ΒΟΠ16 ΒΌΡΡΟΒΘ. 

ἰσχύος, «οἱΐἢ, ἀφο 97) βέλη σέ, 1. 6. ὍΥ Τηθ 16 [ΌΓΟΘ, 

3 ὧϑ' 
μετ ἔργων 

- 

ΟἨΗΑΡΤΈΒ,. ΧΥΥΤΧ, 

Ὑμο ΑἸΠΘηΐΆΠ8 ὈΥ ἃ Β8Π1811 τηϑήου ἐν δαορὺ ἐπ΄ δά γίοα οὗὁἨὨ Ὀϊοδοΐαβ, ἀμ ἀθβραίοι τ [ἢ 41] 

ΒΡΘΘα ἃ Βθοοῃᾷ ἐσίγθσηβ ἴο οοππίθιτηβη [Π6 ογᾶουϑ βοηΐ οὖ Ὀν {π6 ἢγβέ ὁη6 (88 1, 2): [ῃ9 

ΒΆΠΠΟΥΒ τηβκίηρ, ἴπΠ6 τηοϑῦ ἰηΐθηβο δηα πηγοηλϊο ΘΧΟΤ ΪΌΠΒ, [Π6 ΒῃΐρΡ σθο 85 ΜΎ 6 ηΘ 
ὌΒΓΟΙΥ ἴῃ ἀϊτηθ ἴο 5806 18 ᾿ΠΠ 81 απ 5 ἔγομπι ἀθβίστιοίίοη (88 8, 4). 

1. μάλιστα ἀντιπάλων πρὸς ἀλλήλας, πιοδέ ὁϑροοϊαϊ ηιαϊολοα ἀσαϊηπϑὲ 

εαοή, οὐδόν. ΤῊ8. 18. ἃ Ῥυθαϊοδίθ, [Π6 Θχρυθβϑίοη θθὶπρ 88 ὉΒουρ πυεῖῦ- 

ἴδῃ αἱ γνῶμαι ἐρρήϑησαν ἀντίπαλοι. ΑΥ̓ΠΟΙ ππαογθίϑηαθ ὈΥῪ {Π18, ὑπδὺ 
[868 Τ6 8] οοῃθοβῦ νγαβ Ὀθύνγθθῃ Π6 ταούϊοη οὗ ΟἼθοπ δπᾶ {παὺ οἵ Ὠϊοᾶο- 
ἴπ5, 8η4 {Ππ||ῦ0 {π6 τηοαϊβοδίϊομβ οὗ οἰ Πο ῬΔΓΕΓΥ ὙΥΘΓΘ τηθυρϑᾶ ἴπ [ῃ0 
γί υγΒ οὗ ἴηθ86 ὕννο Ἰθοϑᾶθυβ. Βαΐ, ἃ5 ῬΌΟΡΡΟ Τ ΙΒ ΓΚΒ, τγχ9 ΒΠΟΙΪα ΠανΘ 
[Π6π οχρθοίθα {π6 δυῦϊο]9 τῶν δ τούτων. ὅμως, ἷ. 6. πούιρτέἢ- 

δίαγηαϊζης ἴΠ6 τη δου οἵ {Π6 Ῥϑορ]α μδᾷ νοϊθᾷ [Ὁ ἃ τϑοομπβι ἀθυαίϊοη οὗ 
{86 βαθήθοί, νοῦ θη [Π6 πηδῖη απ ΘϑΌ] ἢ γ85 Ραΐ, {Π6 νοΐ ἰο τϑβοϊπα 
{Π6 ἄθοῦθο ννὰβ ποὺ οδυτὶθα τυ Ποῦ ἃ. δύνα οθ. [ΤῈ {Π15 τϑίοσθποο οὗ 

ὅμως ἴο γΠδαῦ 15 Γο]αΐθα ἴῃ 1Π1. 859. δὲ 4, δ, 6 Θομβι ἀογϑα ἰοο [Ἀγ- θᾶ, 

ὍΘ ΤΥ Το ΐρι" 1 [0 μάλιστα... «ἀλλήλας, δη4 {Ππ|8 ῬΑΓΆΡΈΏΓΘΑΒΘ ἴδ : ποῦὖ- 
«οἰἐλδίαηπαΐηφ᾽ [μ 6 οΟρ᾿πΐοηβ Πα Βα τη θη 8 ὑγ 6. 80. Θ]ΠΆΠῪ Ὀα]απορᾷ, 

γοῦ {Π6 ΒΌΡΡογο 5 οὔ [ῃ6 ΠΘῪ Τηθϑβατο θη αγοα ἰο μαῦ {Π6 χαρϑέϊοπ ἰο 
νοΐθ (ἦλθον ἐς ἀγῶνα---τῆς δόξης, σαΉ16 ἐγυίο ὦ ΦΟΉ ἢ οέ 07) ορτγυΐ07)). -τττττττ 
ἡ τοῦ Διοδότου, 856. γνώμη. 

2. ὅπως μὴ---εὕρωσι, ἐπ, οΥ̓6ν ἐμαΐ ἐλον πυΐγῆΐξ γιοὺ για, --- Ἰεϑὲ ἐδον 
ϑμοιία πηά. φϑασάσης τῆς δευτέρας. Τὺ 18 αἸΒΠΊοα]Ό ἕο οἸἸοὶῦ Δ ΠΥ 
Β6η86 ΤῸ {818 ΤΟ ϑαϊηρσ, Δηα 1 ΠΘΓΘΙΌΓΘ ΘΟΠΟῸΓΣ νγῖ ἢ {π6 Ῥοϑὺ οἵ {Π6 

τϑοθηῦ φτοῦ θα, ΒΌ0 ἢ) ἃ85. 606]., ῬορρΡο, Καὶ... ΑὙΠΟ]α, δηἃ ΒΙοοιηΗρ]ἃ, 

ὑπαῦ νγο Βιου]ὰ τϑδα ἑτέρας ΟἹ προτέρας. ἘΘίδγθποο 18 ῃΠδἃ ἴο {Π6 5810, 
ὙΥ]οἢ. ΠδΔα Ὅθθη ἀοβραίοῃθα τὶ {π0 ἄθογθθ ἴο ρμαῦ {Πη6 ΜγΕ]Θηἶ8η8 
{0 ἄρϑί (οἵ. 1Π1|. 86. ὃ 8). Τὸ {18 5810 προεῖχε ἴπ ἐπ6 ποχὺ βθηΐθηοθ 

ΤΘῖουβ. Τὺ Πδᾶ {πὸ βίαγύ οἵ {π9 βθοομᾷ βῃῖρ ὑνγθηῦυ - ἴοι ΠΟΌτΆ, {Π6 ὕὑννοὸ 

ΒΠ105 ΠανΊηρ Βα 1] οα {Π6 Θυθπῖηρϑ οὔ [Π6 ἄδγϑ ἴῃ υ Βῖ ἢ 0η6 στοβρϑοίϊγθ 

ἄφογθοθ ἤϑα Ὀθθὴ Ῥαββθᾶ, οὐ' [Π6 τηουπῖηρδ οὗ {πὸ ποχὺ ἄδυϑ8. 

8. τῶν Μυτιληναίων πρέσβεων. ΟἿ, 1Π|. 28, ὃ 1. ------ ἤσϑιόν τε ἅμα 

ἐλαύνοντες, ἐδεμ αἵ «οὐΐϊ6 γοιοΐη. ἘΤοτα {π|8 ἰδ ἈΡΡΘδΙΒ ὑῃδὺ [86 

ῬΓΟΡΤΘΒΒ Οὗ ΒΕ 05, 850 [Ὧ1 ἃ5 ᾿ἰῦ ἀθρϑηδοᾶ οχ {ῃ6 ΟδΥΒΙΏΘΗ, 788 ΒΡ πο 

ἀυνίηρσ {Π6 Τηθ68]8. κατὰ μέρος, δῃ διι)7.8. 



Οπαϑ. 1,] ΝΟΤΈΕΒ. 621 

4. καὶ τῆς. - - «ἀλλόκοτον, απᾶ ἐδ γγϑὲ 8.9 πού βαϊϊίηφ «οἱ, ᾿αδέθ 
“ροῦν 80 πιοτιϑέγοιιβ ατὶ αὐ αἱῦ, 1. Θ. τὶ ουυδηα οἵ βθ0ἢ; πηποδγα-οὔ οὐ πο]ίγ. 

ταύτης, ἷ. 6. [Π6 Ἰαϑῦ 581}. ἡ μὲν τοῖογβ 0 {π6 ἢγϑὺ βῃῖρ, δηᾶ 
18 Τοβροπαᾶρα ἰο ὈΥ ἡ δ᾽ 'π {Π6 {Ό]]ΟΥνἱηρ᾽ ΒΘ Π΄6 ΠΟΘ. 

ψήφισμα, 80 ἰοηᾳ ὦ {ΐηιθ αϑ 701 Ταολ68 ο γεαά ἐἦι6 ἀ60766 --- }ιι8έ ὁποιιῃῆ, 
{ΐηιθ 707. Ῥαοΐό8, οἴο. 866 Ν. οπ 1. 2. 82. παρὰ. .. . κινδύνου, το 
διε, σγεαΐ ἀαησον αἰ Μψεὐϊοηιθ οοηιθ. παρά, αἴοηφ, αἰοηᾳ ὃψ, ΒΗμΟΥνΒ 

{Π6 ῬΓΟΧΙ ΠΥ οὗ μ6 ΜΥΓΠ|ΠΐΔπΠ5. ἴο {πΠ0 ἀδηΡῸΓ ΠΘΡῸ ΒΡΟΚΘη οἷ, 

ΒΙοοΙηΐ, ΠΠΠΘΟΘΘΒΑΓ ΠΥ ΒΌΡΡΟΒΘΒ ἃ ὈΙΟ Παϊηρ οὗ ἔνγο πιο 65 οὗ ΘΧΡΥΘΞΒΙΟΙ, 

ἐς τοσοῦτον κίνδυνον, Πα παρὰ τοσοῦτον ὀλέϑρον οὐκ ἀπώλετο. 

τοσοῦτον....- 

ΟΕ ΘΊΣ ΟΝ Τὰ 

ὙῊΠ6 ᾿οϑᾶουβ ἴῃ ἴΠ6 ΜΙ ΕΠ]Θηΐδη τουοἱὺ ἀτὸ Ραΐ ἴο ἄθϑίῃ (8 1); [Π6 Ὑ78}18 οὗ ἴΠ6. οἱἐν δ᾽ ἄθιηοὶ- 

ἸΒῃ6, {Π6 5} 05 σἴνϑπ ΠΡ, 8πᾶ {Π6 Ἰδπᾷ ββϑίσῃθα ἰο Αἰμποηΐϑη ΒΒΑΤΌΠΟΙ ἄο18 10 ὙΒοῖη [Π9 

1,65 Ὀΐδη5 ἐμοποθίοσί ἢ ΡΥ τοπΐ (δ 2); {ΠΟ ῚΓ ΘΟΕ ΠΘΠΐΑ] ΤΟΎ ΠΒ 81Ὸ 8150 πιϑᾶθ Βα ]θοὗ ἴο [ῃ9 

ΑὐΠΘμΐδ8Π8 (ὃ 9). 

1. Κλέωνος γνώμῃ, ὃψ ἐδ α60}66 0 Οἰοου. ὙΠαῦ ἄθοῦθο Πδ οἱ 
ῬΘθη τοβοϊ πα 6, 50 [ὯΤ 88 ἰῦ σοὶ αἰθα ἰο {Π6 ᾿πῃαοιδηΐβ ὁπ {Π6 ᾿β]απᾶ. 

᾿Ἀραϊηϑῦ [μοθ6 ὙΠῸ δὰ Ῥθθη τϑιηουθᾶ ὈΥ ῬΆΟΠῸ5Β 0 ΤΟΠΘΑΟΒ 1 νγὰ8 
ΒΡ α ἴο τϑυηδίπ ἴῃ {1]}] [ΌΓΟΘ. τείχη. ΤῊΪΒ γοτα 8 Τοπιπα ἴπ (ΠΕ 15 
οοππηροίϊοη τὶ πουὺὺ {Π6 ΔΡ61016 ἴῃ 1. 101. ὃ 8, θαῦ ἰαΚο5 1ὖ ἰὴ 1. 108. ὃ 8. 

ὥ. τρισχιλίους. ΑΤΓΟΥΒΙΩΪ ἢ τηδκο5. {π6 διθ8 οὗ 1.6βῦοβ ἴο ΠϑΥθ 
Ῥθοπ ὅθθ 5αθδγθ ΤΉ1]68, ὙΠΟ, Πα. Π6 Βαρροβιθίοη ὑῃὺ Μοίμγτηηδ 

ΘΙ γαοθα ομθ- ἢ οὗ {Π6 Ἰ5]απα, σσουἹα Ἰθᾶνο ἴοσ αἰνίβίου 458 βαῦδῦθ 

ΤηἾ]65 Ξε 289,920 δοῦ65, ὑγβῖοἢ αἰν θα ὈΥ 8000 νγοπ]ᾷ ρἷνο 96.64 δΔοῦθ5 

ἴῸ1 680} Ἰοῦ οὐ 5:8γθ. Τῆγοο Βυπαγρα οἵ {Π6856 ΒΠδγ95 Ὀοὶηρ ἀϑαϊοαίρα 

ἴο {Π6 σοῦβ, [πΠθγθ ὑγ6Γ Ἰοῖῦ 2700 5ῆ8τγθβ ἴο θ9 αἰν: θα Ὀγ Ἰοὺ (τοὺς λα- 

χόντας) ϑτποπρ' (Π6 ΑΥΠοπῖδη8. ΑΥ̓ΠΟ]4 ΟΌβθγνυ 88, ὑπϑῦ [Π656 ΒΗ γθο] - 

6ΓΒ νγοηῦ ουὖ ἴο Τ65005 ΟΠ]Υ ἴο 566 {πΠ0ὶΡ Ἰδη, [ῸΓ ἰὖ 15 ααἰϊίθ ουϊἀθηῦ 

ἔγοτα {π6 βι ρβθαπρηῦ Πἰβίονυ οἵ ἐπ ἰβ᾽8ηα, [δῦ πὸ Αὐμϑπίδη ρορα]δίϊομ 
Ὑ785 τ βαρ Π6γ0. ΒΙοομΠ 6], Ππουγουοσ, ὑπ ηκΚ5 ὉΠδὺ ααϊΐθ ἃ ΠΌΠΟΙ 

οἵ {πρῖὰ τϑιηαὶ πο, τηοβῦ οὗ ὑγΠΟΙΤὰ ΤΥ ἤϑγθ αϊρα οἵ θοΐογο {Π6 βι086- 

ααρηῦ τον ]ί, νυ πὶ οἢ ἴο0 Κ Ρ]866 βοιηθ ἢξθθη γθδγ8 αἰΐοσ, ΟἿ, ὙΠ]|. 29. 
28. ταξάμενοι---φέρειν. ὅθο Ν, οη 1. 99. ὃ 8. τοῦ κλήρου ἑκά- 

στου, 70. ἐαεἦ, βϑῆαγο. 8. ὃ 300. 4. δύο μνᾶς, 1. 6. 200 ἀγδοθΤηΏ88, 
οΥ 8.18, Δοοογαϊηρ ἴο {π0 ο]α Αὐἴο νϑὶπθ οὗ {πΠ6 δραχμὴ (860 Ν. οἡ 
1Π. 117. ὃ 8), οὐ 8498.04, Δοοοταϊηρ το {Π6 Ἰαθυ νϑ]π6. 

8. ἐν τῇ ἐπείρῳ ΟΡΡοβίίθ ἴο 1)68008. ὅσων Μυτιληναῖοι ἐκράτουν, 
αϑ τιαπῷ α8 ἔλ6 Μγεϊἰρηΐατι8 λα οοπιηιαπά ο7, 
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ΟΡ ΈΓΕ ΠΕ 

ΤῊ Αἰμοηΐδηβ ξοπᾶ οαξ δπ οχρϑάϊξοπ ππᾶρι ΝΊοῖδ5 ἀρϑίηβε Μίηοδ, ἴῃ οσᾶου ἴο ρσθυοαΐ ἐπ 

ῬοΙορομποβίϑη5 ἔγοση ἐμ 86 οἵ ΜοραΤα 85 ἃ Ροτῦ Ὸγ {Ποῖγ ΒἈΙΡΡῖπρ' (δ δ 1,2); ἴο {815 Θῃᾷ Β 
οοπϑίσιοίβ ἃ. ὙὙ811 ὁπ ἴμ6 546 ἰονγαγᾶβ ἴΠ6 οοπεϊποπί, ἀπ Βανίπρ ἴῃ οὖ ΟΥ̓᾽ 411 Θοτητη πὶ 

οδἴϊοι τα {μ6 πιβίη Ἰαπᾷ, δπᾶ Ἰοῦς 8 βαυτίβοι ἴῃ {π6 ὈΪδοθ, ΓΘ το 8 ὕγτοπι ἴῃ ᾿ϑδπᾶ (ξξ 8, 4), 

1. ἐν δὲ τῷ αὐτῷ ϑέρει. ΤῊΘ 566Π6 15. ΠΟῪ 5164 ἴο {π6 βϑιοηΐο 
σα], Τὴ {πΠ6 ποχῦ ομδρίοι, ὕπ6 Πἰβίουυ οἵ {π6 βίθρθ οὗ Ρ]αίθδ 15 τὸ- 

Βηρα ἤομι ΠΙ. 24. ατραῦ ργαΐβο 15 ἄπ ἴο Ὁπ6 Ὑυῖθον ΤῸ 086 δΔατηῖγα- 

ὉΠ6 ογᾶθι. δ οἰθδγπθϑβ οἵ {Π656 ἀοϑίδι]β οὐ 17ῃ6 σγϑν. Νικίου ΤΗΪΒ 
ΘΟ] ταίθα Αὐμθηΐδη, ὑγποβο ΠϑΙ18. 8 ΒΘ ποθίου ἢ Τουπα 80 οἴΐθη ἴῃ [Π0 

Ῥαᾶρθθ οὗ μῖ5. Βἰβίουυ, 15 πον ἢγϑὺ ἱπἰγοάποθα ἴο {16 τϑϑᾶθῃ. [Ι͂ὴ Βΐ8 

ΡΌΌ]Ο ἀπᾶ ρῥγϊγαΐθ ομαυδοίθ ἢ6. Ὑγ885 ᾿ΓΓΘΡΓΟΘΟΉΘΌ]6, Ὀπὺ τγὰβ ὑἱπηϊα 

Δα οδαίίουβ ἰο ἃ ἴλ10. Ηδποο {Π|Ὸ ῬΙΔΥ ὉΠ Πῖβ Π8ΠῚ6 ἴπ {Π6 γϑ Ὁ 

μελλονικιάω. Α ἢπθ 5βἰκοίοϊι οἵ πὶβ ὁμοῖον τηᾶν θ6 ἑοπηᾷ ἱπ Θῃ}1}}}5 
Ῥιοῦ. ατ. δηᾷ Βομι. Βίοσ. πᾷ Μυιθο]. Μινώαν, Μίποα. οὶ. 
Τιϑακο (Νόου. τ. ΠΡ. 401--8) 5βαγ5 ὑπαῦ {π18 οου]Ἱὰ ποῦ μαᾶνθ Ῥθθὴ {ῃ9 

πϑαροδὺ ἰϑαηαᾶ ὁρροβὶίθ ἐο Μϑραγα, Ὑν ΒΟ 18 ἴοῸ 51}18}} δῃηα ἴοο αἰβίδῃηῦ 

ἔγοια {πὸ μοῦ, θαῦ {Π|6 Ῥϑμΐηβαϊα, ἃ τα] Ἀγ Πο ἴο ὑπ6 ϑαβύ, αὖ 186 

οπΐσαποθ οὗ [Π6 βἰγαἰὺ οἵ ΙΔ τηΪ5, 
φ, ἐβούλετο. .. «εἶναι. ΤῊΘ οΥΟΣ οὐὁἨ σὀοπβίγπιοίΐοη 18 ο ΤΏ8 9 τὴν 

φυλακὴν (ἰ. 6. ἔπ βἰαίϊοπ ἕο {μ6 βῃΐρ5. ὑυβοἢ Ὀ]οοκαάρα ΝΊβθα) [ἢ 

Β θ͵θοῦ οὗ εἶναι, ἀπ Πἰναῖξ [Π8 νοῦ ὈΥ τοῖς ᾿Αϑηναίοις. ὙΠ ἀπὸ τοῦ 

Βουδόρου Τοροδῦ τὴν φυλακὴν ἔγομη {πΠ6 ἢγδῦ Τηθηη 61. αὐτόϑεν --Ξ- ἀπὸ 

τῆς Μινώας. ΕῸΓ {Ππ6 οοπδίγποίίοη οἵ δ ἐλάσσονος, οἷ. Ν. οπ 11. 29. 
δ 8. τούς τε... «ἔκπλους --- ἐβούλετο (Γορϑαίθα ἔγοτη {Π6 ρυθοθαϊηρ, 

οοπίοχο) ὅπως οἱ Πελοποννήσιοι μὴ ποιῶνται ἔκπλους. ὥϑοΙὴΘ ὈΓΘΐου ἴὸ 

ΒΌΡΡΙΥ φυλάσσεσϑαι, Ὀὰπὺ 88 ἐβούλετο 8 ἴο ὍΘ ΒαΡΡ]οα αὖ τοῖς τε...- 

ἐσπλεῖν, 1 560 ΠΟ ΤΘΆΒΟΠ ὙΠΥ ἰῦ ΤῊΔΥῪ ποῦ Ὀ6 πηδουβίοοα 610. 

μηδὲν ἐσπλεῖν, “ ἐϊιαΐ ποι]ίηρ δοιαὶ δ6 ἱηυρογἑοά. ΝΝΘαΐθι ἴον Ῥαββῖνθ, 
858 ποῦ πη ΘΑ ΘΏΠΥ ἴῃ {Π18 γθΡ 0." ΒΙοοτηΐ. 

8. ἀπὸ τῆς Νισαίας (ογν ἐ]ι6 81416 ἐοιραγα8 ΝιΊδαα) [ΟἸ]ΟνΒ προέχοντε;, 

)μεξίηρ οι. μηχαναῖς ἀθηοίοβ. [Π6 ᾿πβύγτππηθηῦ. ἐκ ϑαλάσσης 
ῬοΙοπρΒ ἰο ἑλὼν --- ἑαζέηρ ὃψ ατν αϑϑατϊέ ὕγοην ἐδι6 δα. ὅ80 ὅγ8 Βρθᾷκ οἱ 

ΘΒΒΘΌΠηρ ἃ ΡΙδοο ὈΥ͂ 808, 88 ΟΡροβϑᾷ ἴο 8 Ἰδηα-δίίϑοκ. ἀπετείχιζε 

νον ἠπείρου, 6 τοαϊϊοι! 9" ἐπαξ ραγὲ «οὔϊοῖ, γαοοᾶ ἐΐι6 οογιέϊποννέ. 8.68 
Ν,, οχ 1. θ4. 81. ἣ κατὰ γέφυραν, τοἴι6γ8 ὃψ πιθατ8 Γ΄ α δ»ᾶφθ. 
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ΘΑ ΡΤ ΞΕ 117: 

ΤΠ ΡΙβίεθδῃβ θοΐπρ' Ῥγθββοᾶ ὈΥ ΤἈΤΪΠ6 ΞΠΤΤΟΠΘΥ ἴο ἐπ 6 ΤιΔοοἀξουποη 88, Βι ρα] δεῖπρ ἐπα 8 
ΤΑΪΓ ἐπ18] 588}} Ὅ6 σταπίθα ἴῃ (ξξ 1-8): [ῃ6 Γιδοθςιποπίϑη8 βομᾶ ἢγθ ΘΟΓΏΓΩ ἰΞ5ΙΟΠΘΤΆ, 
ἴο ὙΠΟδΘ αι θϑίίοη οὐ {ΠΟ σα] ΟΥ ἱπποόοθποθ, ραΐ τὶ ποῦ ΔΠΥ͂ ΤΌΣΤΩΔ] δοσυδβαίίομ, (ῃ9 
ῬΊδἴξθϑῃ8 ΓΟΡῚΥ 88 [Ὁ] (88 4, δ). 

1. πολιορκεῖσϑαι, ἰο δέαπια ὦ 866; ἸἰζογΆ}1, ἐο 6 δεϑίοσοᾶ. ΟΥ̓ 1Π. 
109. 8 1. 

2. προσέβαλον τοῖογΒ ἴο {πΠ6 ῬΘΙοροπποβίδηβ, πα αὐτῶν ἰο {π6 Ρ]8- 
ἐξ 8. εἰρημένον γὰρ ἢν αὐτῷ, 70. ἀ6 λαᾶ δδογν οοπιγηαπαοά, (ποῦ 
ἴο ἴδ {Π|0 ΡΙδοθ ὈΥ ἴὉγοθ). 80. 6068]. ΞῈΡΡ]168. ἔγοτη ἐμ6 ργθοθάϊηρ 

οοηίοχύ μὴ βίᾳ ἑλεῖν. εἰ σπονδαὶ γίγνοιντο. ΤἼὴ6 ΔΡΟΔοβὶβ ἰβ μὴ 

ἀνάδοτος εἴη. αὐτῶν ΤοίοΥ5 ἴο [ῃ6 Ῥ]αίδθδηβ ᾿πρ]164 ἴῃ ἡ Πλάταια 
τσ] 0 ἢ} ΡΓΘΟΘαα68. εἰ βούλονται. ΤὴΘ 581η6 ᾿ποοῦ ἰβ ἤθῦθ πβϑᾶ 
ὙΠ Ιοἢ {Π6 ΒΡΘΆ ΚΘ σου] ἤδγθ ΘΠ Ρ]ουθ, {Π6 Ῥϑῦβοπ ΠΟυγθυοι Ὀοίηρ, 
{π6 βᾶπηθ 88 ὑπουρἢ {Π6 ἱπαϊτθοῦ ογίϊομ ῃ84 ὕθθπ ϑιῃρ] ογϑᾶ. τε 
ΘΟΡΡΘΒΡΟΠΑΒ. ὙΥϊἢ {Π6 [Ὁ] Ονπρ δέ, ἀπ οοπηθοίβ κολάζειν (86. τοὺς 
Λακεδαιμονίους) ὙΥἱἢ χρήσασϑαι. ΑΥ̓ΠΟΙΪα ΤΟΠΊΔΙΚΒ. {πδῦ [Π6 ὕθπβθ ἰβ 
ΟΒαπρρα ἴπ κολάζειν, ῬΓΟΌΔΌΙΥ ἰο 50 ἐπαῦ {Π6 βυθ]θοῦ 18 ομδηρϑᾶ. 
Ηδδοκ ἢπαϑ {Π6 Δροδοβίὶβ 'π τούς τε ἀδίκους κολάζειν, 17 ἐλεψ αγὸ τοἰϊΐησ 
(εἰ βούλονται)---ἰἀοψ ([Π6 ΤιΔοραςιηοηΪ8Π5) τοὐϊ ριγθῆ, οἷο. ΤΗΪ5 18 
1655 ΠαΡαΡΔ] ὕΠ8π [ῃ6 ΘΟΠΒΕγ οἰ η, ὈΥ͂ τ ΒΙΟῊ. {Ππ6 ἱπῆηἰεῖνο κολάζειν 15 
τηδᾶθ ἴο ἀθρθπᾶ οη βούλονται, τολοέϊο)' ἐδοψ αν «οἰϊίέηρ---ἐδαΐ ἐΐ6 
“ιαροαφηιογΐατι8 παν ριιτΐδ᾽, οἷο. 

8. ἦσαν... ἀσϑενεστάτῳ, ““παηι αὐ εἰἸέζηνιηι, ἐμπορία, )αηιν υϑπθναηέ." 
Ῥορρο. δικασταί, }ιιἄγο8, ΟΥ̓ ΤΆΓΟΥ σΟΤυἶ88101)678, ἴοτ [8 ἄοοτῃ 
οἵ {Π6 Ῥ]αίθδηβ μδα Ῥθθη δἸγοϑαν ἀοίογιηϊπηθᾶ. 
“Ηροΐθ, Ῥογῦ. αδοθϑδὶοϑ ΘΧρ] απ." Ῥορρο. 

4. εἴτι---ἀγαϑόν τι, τοἠθίλον" ἔμ ἀπῷῳ γεβρεοῖ--τ-αὴψ φοοᾶ. Αὐποϊᾷ 
ΒΔΥ5 ὑμαῦ τι ἴβ υβθα ὑνίοθ Πθγθ ὈΥ͂ [Π6 1, Δοθαεοιηομπίδηβ ἰο τηβκα ἰΠ6 
ααΘΒίΟ ἢ. 88 Βίγο Πρ ἃ8 ῬΟΒ510]0, 84 ΟὨ]Υ ΟΠ06 ΒΥ͂ (η0 ΡῬ]αίερδι5 (11. δά. 
ὃ 2), ἴῃ ογᾶθυ {πδῦ {πΠ6 ἴΌγοο οὗ {Π8 Ἰηςογγορϑύϊοη τηδῪ θ6 ἀϊτη ΙΗ θᾶ, 

ὅ. οἱ δ᾽ ἔλεγον 15 τοροᾶϊοα ἴῃ ἔλεγον τοιάδε, οπ Δοοοππύ οὗ {πμ6 ἰπ- 
ἰθτιπθαϊαῦθ ὑγου 5. αἰτησάμενοι... Λακεδαιμονίων, νΥ ΒΪΟἢ ἔοττη ἃ βοιὺ οὗ 
ῬδΡΘη Ποβίβ. Βϑπᾶρν (μθη, ἐλόψ 8ροῖθ τοἤθη, ἐδον Πα γοχιιοίοῶ, οἷο. 

ἐπικαλεσάμενοι. 
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ΟΗΑΡΤΕΗΒ 117|.- ΤΧ, 

76 ΘΟΠ16 ΠΟΥ ὅο {Π6 ΒρΡΘθοὴ οἵ {π6 Ρ]αἴθθδμβ, τυ Ἀ]ο μδ8 Ῥθοπ τοραναοᾶ 
ἘΥ ΘΥΘΙῪ ΟΥΙΕο6, ἔροπι Τοηγβ, Ηδ]. ἄονγι ἴο ὕΠ6 Ῥγεβοηῦ {ϊπηθ, 88. ὁΠ6 οὗ [Π8 

ΔΌ]οβῦ οὐ δύο η8 ὙγΒ]9ἢῃ οᾶπ Ὀ6 Τουπα ἴπ ΠΥ Ἰδηρστιαρθ. ΤΙ Ἰορῖοαὶ δοιΐθ 685 
δηα γομθυηθηῦ Δ ατηθηἰαίϊοη. ἰῦ 18 ἀου Ὀ.1685. θα 8]164, 1 ποὺ βυνραββοᾶ, ὈῪ 
Οἴμοι ΒΡΘΘομ 65 ἴῃ {18 ἰδίου. Ῥαῦ ἴῃ {πΠ6 ὈδαυΐΥ 8π4 ἴογοα οὗ 18 ἀϊούϊοπ, 108 
Ἰοῖγ ἀπᾶ ΒΟΌ]-Β της; ΔΡΡΘ418 ὕο ἠαβίϊοθ, αὐ ούϊβιη, σραυϊ τ, [Π 6. ΤΩΘΙΠΟΡΥ͂ 

ε Οὗ 186 ραβῦ---ἴῃϑ. β]Ἱονίουβ ραβί, πὸ Ῥ]αἴδθα βίοοα βἰᾶθ ὈΥῪ βἰᾷβ στ ΠῈΣ 
ΤΏΟ] 8. ῬΟΥΤΘΙ Ὰ] βἰβίουβ ἴῃ {Π6 οοηΐθάθνασυ, Αἴπθπβ πα ρανίδα, ἀμ ΠΟΌΪΥ 
Ῥαύ]6α ἴῃ {μ86 οαῖβ6 οἵ ἤροᾶομι--- απ Δθονυθ 811 ἴπ ἐπ6 αι πϑϑῦ, {Ἐπ} 1ΠΠ1πρ’ 

Ῥδίμοβ τῖθ Ὑνμ]οἢ {π6 Βροακον ἴπ (ῃ6 ἄθθρ δηρυ θη οἵ [8 ᾿ιθανῦ ρ]οδᾶβ 

ἴον {Π6 116 οὐ ΒΪτηΒ6] ἃ πα αββοοίαίθβ, ᾿ῦ Β88. πὸ Ρ8.8116].. Ὑ7611 ἀϊ4 ῬΒΠῚρ 
Μο]απούμομ Βα οὗ 108 Ῥϑγοναίϊομ, “πο ϑϑῦ ῥα] ΒΡ οι πιθο 1ΠΠυϑῦυϊου ΘρΡ᾿]ορστβ 
αύδιῃ Ηΐο δβύ, πθαὰθ δριια ομηθ8 ΟἸθΘῸ5. γ86] Τιαϊποβ βουρὶρίονοβ," ὙὙΠᾺ 

Θα08] Ὀθδαῦν ὁπ χα} 4180 μ88 Ἡ ΘΙ ]τηδηπ ο᾽οβθᾶ Ηἷ8. δα παῖ ΓΆΡ] οὐ οἴβια οα. 
{{|8. ογαίϊομ, ΕΥ̓͂ ὑθνυθυίϊπρ ἰὴ Ὑγο 8. οὗὨ ρῥγαῖβθ ὅο {Ππ6 συθαῦ ἰβίουϊαη, τ ΒῸ 

ΒΠΟΥΒ ΠΙΠΊ5617 [0 Ὅ6 ΒΟΉ ἃ τηδβίϑι οἵ Θ]οα θποθ: “αΌδΠῚ ῬΓΘΘΟΙΔΙῚΒ οΥαῦοι" 

ΤΒαοΥ Α1165 Θββοΐ, 81 μξθο ἔμου]αθ οἱ ἴῃ βἷβ οδιιβῖβ, δῦ ἴῃ ααδυιτα ρατέθαι οὖ 

Βοοϊρίαϊθηι ψϑηϊββοί, θαβοῦ θχθυοθηα. ΜΒ ΡοΪ6 Πουποϑίμθη65 τπθυϊΐο που ΐθβ 

6705 βουρία ρϑυ]δοὶῦ οὐ δαϊαϊοῖ!. 

ΤΗΘ βΘΠΘΡᾺ] αἰ νβίοηΒ οἵ {18 οὐ αίϊοπ 8186 50 4ἰβίϊηοῦ ἃ8 ἕο θ6 ϑαβ ΠΥ Ρ6}- 
οοἰνοᾶ. 1, ΤΠ Θχοραϊιπ), ἴπ ὙΠ] Ομ. {Π0 ΒΡΘΆΪΚου' τθυθυΐβ ἐο [Π6 ΒΠΙΠΙΔΡΥ 
ΔΒΑ ΠΠ6ΡᾺ] {γ18] ἴο τυ μΐο ἐπ Ὺ πγογο δα θ]θοίθα, πα ἄθοϊανθβ Ηἷβ ΟΩΪΥ ΒΟΡ6 
Οὗ βαίοίυ ἤροτη {πὸ [ον βῃδαἀουγίπρ ἄοοτη ὙΠ] ΘΟ ατναἰΐβ ἔμ6πι, ἕο οομβὶβὺ ἴῃ 

ΒΒ Ἰηρ᾽ Βουπθ  ΐηρ; ἴο τον {π6 Ἰπᾶροβ ἰπ᾿ {πεῖν ὈΘΒΑΙ (οαρ. ὅ8); 3, δα 

ΘΧΘτηΪ δ (100). οὐὨ {1611 ΤΌΤ ΠΟΙ ΒΡ 1668, 8η4 8. [πβυϊ βοδίϊοι οὐ ὑπϑὶν Δα υΘ 66 
ἴο {π6 Αἰπθηΐδη Δ]]Π απο (Ομ 08. δ4, δ6) ; 8, ἃ οὐἸταϊπαίϊοι οἵ (μ6 ΓΕΘ δηΒ 
ἴοι" τι οἷν" φοπᾶπιοῦ ἴῃ {ῃ6 Ῥουβίδη ὑγαν, δηἃ ὉΠ ῖν" ὑρθαςμθρουβ αὐξουηρὺ ἀροπ 
ῬΙαἴτθα ἴῃ [Π6 {ἰπη6 οἵ βρϑᾷθθ (ομᾶρ. 66); 4, δι ἈΡΡΘΔΙ ἐο ὑπ Βοποὺν πα τηᾶρ- 

ὨΔΌΪΤΗΪΟΥ οἵ [Π6 Τιαοο το ἴδ, ὙΠ 6 ἢ. Ὑν1}1 6 ἐν αἰβμ θα ὈΥ ἀοομηΐηρ; αὶ οἰ γ 
ἴο ἀοβύνποίομ, ἕο Ὑγμ]ο ἢ) ΟΡοθοο 18 ἀπ ἄθι" Βιθ ἢ. ΕΙΘῊ ἀπᾷ Ἰαβίϊηρ ΟὈ]Ιραὐϊουβ 
(ομδρ. 61); δ, δαυμϑδὺ ἃ πα ραββίοπαίθ θη θα 68 ἴον 116, ἄνδυγα ἔργοισι 411 {π6 

φΟὨΒ᾽ ἀν Ἰοη8Β Ὑν ΒἸ ἢ. ἀΡῸ οΔ]ου]αϊοα ἴο ἱπῆαθηοθ {πὸ ταϊπα (ομαρβ, ὅ8, δ9. 
ὁ 2); θ, ἴΠ6 Ῥϑιογαύίοι (βαρ. δ9, δῇ 8, 4). 
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ΟΗΑΡΤΕΒ Ψ17|. 

ΠῚ οὐδοῦ ΘΟΠΊΤΊΘΠΟΟΒ ὈΥ͂ ΘΟ Αἰ πίπο οὗ {π 6 τγϑπῦ οὗ βοοᾶ ζἈ1}, 1ῃ {Ππ|8 ὈτΙ ποῖπρ' {πθῖη ἴο 8 

ΒΙΓΠΙΤΠΔΤΎ ἐπα] ΘΟΠίΓαΥν ἰὼ {Π0 ἴοττη8. οὗ οδρ᾽ ἐυ]αἰΐοπ (δ 1): {16 ἱπίογτ 1 γ δπᾶ ππᾶιϊιο 

μαβίο οἵ ἐπ18 ἐτ181 8115 ἔποπὶ Υ τ ΔρΡΡρτθ μοπβίοη ἐπα {Ποὶγ ἄοοτι 15 βθα]θᾶ, ἀπᾶ δῦ [Π6Υ ὁπ 

Ἔχρθοῦ πὸ ἱπυρδγίῖδὶ ἡπβέϊοο αὖ [η6 παηᾶβ οὗἉ ἐπεὶγ Ἰπᾶσοϑ (δ 2): [Π6Υ ἴδ], μόονγθονοσ, {μδὺ 

{ποῖ ΟΠΙΥ ΒΟΡΘ ἰβ8 ἴο τοβρομᾷ ἰο ἔμ χιιθϑίϊοῃ τυ ΒΪΟ ἢ Π848. Ῥ6 ΘΠ ῬΓΟΡΟΒοα (0 {Π|θ πη, δα τηλκὸ 

τποῖσ φῖθα (ξ 8); θα {Π0Υ δϑυ ἐπδῦ 811 ΤΟΥ ΟΔΠ ΒΔΥ ὙΥ1] 6 ἔπι} {1655 ἰπ Δ τ πρ' {πον ργθᾶο- 

ἐου πη ζαΐα (ὃ 4). 5 

1. τοιάνδε δίκην, 80, ὦ δὶπα 9 ἐργῖαῖ, Ῥλοίογθηοθ 18 μΒδᾷ ἴο {Π6 

Ῥτίοῦ δηᾷ Ἰῃ ΟΥΤΏΑ] παοβύϊουι ΡΟ ροβϑᾶ ἰο ὑΠπ6πηὶ ὈΥ {πὸ ἡπᾶρο8 (1Π|. δῶ. 
8 4), πίοι. Βμονγθα {παῦ ἃ 1668} {Γ18] γγὰ8 ποῦ ἴο Ὀ6 Θχρθοίθα ὈΥ ἐπ 

ϑοοαβοᾷ. καὶ ἐν δικασταῖς κατ. λ. ΤὴΘ ΟΓΩΘΙ ἴβ, καὶ ἐν δικασταῖς 

δεξάμενοι γενέσϑαι, οὐκ ἐν ἄλλοις ἢ ὑμῖν. ὙΠῸ ΡῬγΘροβιἴοπ ἐν μῈΒ ΠιθΥῸ 

[89 5ἰσηϊβοδῦύίοπ δε 70}, δη ἰβ ὉΠπ6. πιϑῖ18] οῃΘ ϑιῃρ] οὐ θα ἴῃ 580} ἃ Θοη- 

προίϊοη. ἡγούμενοι ἴΒ οοππροίοα ὙΠ οἰόμενοι, δηαἃ δεξάμενοι 18 

Το] ρα ἴο ἡγούμενοι 85 {Π|6 οαπ86. ΤῊΘ ϑαυϊνδθηῦ 5 ἐπεὶ ἐδεξάμεϑα 

ἡγούμενοι κ. τ. Ἃ. 
᾿ς, μὴ---ἡμαρτήκαμεν. ΤἼΘ τ88 οὗ {Ππ6 ᾿Ἰηαϊοαύνθ βῆονβ ὑπαύ, ἰῃ 1Π0 

ΒΡΘΑΙΚΟΥ 5 οδυϊππδἰϊομ, {Π6 ἰάθα χρυ θϑβοα Ὀγ {Π6 νοῦ Π8ᾶ δη δούμ] θχ- 

ἰβίθβποο. Οἵ 9618 Κύμη. 814. α. ἀμφοτέρων. “Της6]]Π1ρ6 δίκης 
νομιμοτέρας οὖ τοῦ ἴσου." ΒοίΠ6. περὶ τῶν δεινοτάτων, αϑοιιέ ἐδ 

πιοδέ 7εαγγμῖ ἐδιΐησϑ --ς- αυουῦ 116 ἀπ ἀθαῦ]. ΤῊΘ Βρθδῖκοι ᾿πυπΠπηϑΐθϑ 8 

Βιβριοίοη οὗ ἐποῖν ἀγθϑα ] δ᾽ πα ϊομ 88. οΥῚ Πλ]Π 815 ΔΙ ΓΘ αΥ ΘΟΠαρΙηΠΘΩ. 

ὑμᾶς, 50. ὑποπτεύομεν. Ιῃ μὴ οὐ, {πΠ6 ἢγθῦ προραίνθ τηΔῪ ὮΘ 
τ Παρυα ἐσέ ((Π6 νοῦ ὑποπτεύομεν ἱπΡΊ γἱΠρ ἔβα: ΟἹ Δηχἰθίυ), δη4 [ῃ9 

Ἰαϑῦ ὈθΙοπρβ ἴο κοινοὶ ἀποβῆτε. ὃ. ὃ 290. Ν. 2. τεκμαιρόμενοι ἴη- 

ὑγοάπορϑ {π τθάβοη ΠΥ ὕπο Ῥ]αὐθοδηβ ἱπαυ]σ θα {Π6 Βαβρίοῖομ ὕο ὙΠ Ϊο} 

{Π6Υ Πϑα ἠπδῦ βρίνϑη τπὐΐθγϑηοθ [ἢ ογᾶθγ 0 ἃγοϊᾷ [Π6 Ρ]θοῃϑβιη ἴῃ 

προκατηγορίας ἃπ προγεγενημένης, ΒοίΠ6 σου] τοϑᾶ, πρὸς (}7,:ΐθ7,66) 

κατηγορίας. Βαῦ 566 Ν. οη 1. 29. ὃ 4. ᾿ᾧ ἀΘΡθΠαΒ ὁπ. ἐναντία. 
τὰ ἀληϑῆ ἀποκρίνασϑαι 18 {Π6 Βιδ]θοῦ οἵ γίγνεται, ἃηἃ ἐναντία ΤΘἴογ5 (0 

τὰ ἀληϑῆ, 85 ὑπουρῇ ἴῦ Βαᾶ Ῥθθη σεις π ᾧ ἀποκρίνασϑαι τὰ μὲν ἀληϑῆ, 
ταῦτα ἐναντία γίγνεται. 

8. πανταχόϑεν δὲ ἄποροι καϑεστῶτες --Ξ- δοίη) Θηοϊοϑο( ογν 6067} 8116 
«οἱέἢ, ἐγιοα ἐνἱοαῦίο αἰ βίοιιἐο8. ἀναγκαζόμεϑα, 50. ἀποκρίνασϑαι. 

ὃ μὴ ῥηδεὶς λόγος, {76 πού πἰΐορῖης ἢ ϑροθοῖν, ἸἰύοιΆ]}]γ, ἐλ 8ρόθοῖ, πού 
δοΐη 8ροΐότ. τοῖς ὧδ᾽ ἔχουσιν, ἴο {}ιο86 ἔπ, ϑιιο, ὦ βἰξιιαὐτοη, (85 γῸ 

ΠΟῪ 81:6). ΟἿ. ὥσπερ καὶ ἐσμέν, ὃ 1. αἰτίαν. ὅθ Ν. 1. 69. ὃ 6. 

ὡς... «ἦν, αϑ ἐποιισῆ, ἐγ τὲ παὰ ὕφοη, 8ροίόη, ἐξ πυϊσιέ ἄαυθ ὕδοη. ἐδ6 
φιθαηι8 47 ἐπιοῖν βαγοίψ. ϑοῖὴθ γθπᾶθι ὡς εἰ ἐλέχϑη, ἔοι ἐπαΐ ὦ ἐέ παὰ 
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ὅϑοτ, ϑροξθη. Ἰπ ΒΠ 0 ἢ ἃ ο856 αἰτίαν ἂν παράσχοι Βῃου]ἃ Ὀ6 τοπαοτγϑᾶ, 
«οοιϊα 7ιυγ»γυϊδῆ, οοσαϑέοη, 70} δαψίηῃ. 

4. γὰρ ᾿ητΓοάποο5 [Π6 ΤΘΆΒΟῚ ὙΠΥ͂ ΡΘΙΒαΔΒΙΟῊ Ὑγ885 αἸΠΠΟα]}, νἱΖ., θ6- 
οδ86 [Π6 ΒΡΘΘΟὴ νγὰβ ποὺ Δαν θββθαᾶ ἴο {πο80 ὙΠῸ ὑγθτθ πιπδοσπαδϊηἰοθαᾶ 
τ ἢ ὉΠ6 Τα οἴβ, Ὀπῦ ἴο ΒΟ} 88 ΚΗΘ {Π6Π} γγ6}], ἃπα Πδα ΔἸγθδαν τηδᾶθ 
Ρ {πρὶν Ἰυααρτηθηῦ Τοϑρθούϊηρ ὑΠΘ ΠΩ. ---- προκαταγνόντες, “φῬγαο)ιάαϊοὶο 
ἀαρηιπαη ε8.") ΟΊ] ΙΘ. ἡμῶν ἀΘροΠπαβ. Οἢ ἀρετάς, δόηπε 78, 867" υ͵668. 

ἔγκλημα ἴδ [Π6 ριθαϊοαῦο, Δη4 αὐτὸ τοίδι 5 ἴο {Π6 1468 οοπίαϊ θα ἴῃ ἡμῶν 

ενν «ὑμετέρων. ἀλλὰ... φέροντες, διιέ ἰφϑὲ 707 ἐΐ6 βαΐό 977 σοη 78 7- 
γὴη 7αυοῦ «ρον ἐδι686 (1. 6. [π6 ἜΠΟ6Ρ8η5). φέροντες 5Που]ἃ ἢδγθ ὈΘ6α 

φερόντων ὑμῶν ἴο ΠδΥΘ ΘΟΥΓΓΘΒΡΟΠαΘα Ὑγ] ἢ καϑιστώμεϑα, ΟΓΥ 650 {πδΐ 

γ Ὁ Βῃου]α μπᾶνθ θθΘὴ καϑιστῆτε. 366 Ν. οἡ ΠΙ. δ9. ὃ ὅ. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΤΙΥ. 

Νοῦν βία παϊπα [Π6ἿΓ ἴθδτβ (Πδὲ 16 γν ἢ] ὑσον 8 ἀπδν δἰ] ησ, (μΠ 8 ῬΊαἰϑθδ 5 τ] γοῦ ἐσν ἴο ρΡοσβδθ 

{πεῖν Ἰπ565 (δ 1); δπᾷ ἴπ Τρ ΡῚΡ ἴἰο {[Π6 φιρβέοη ργοροβθᾶ ἴο {Π6πὶ [ΠΟΥ τ }}} βαν, ἐπαΐ 1 

ΠΥ 6ΤΟ ΘΠΘΠηΪ65 ἴο [Π6 ῬΘΙΟΡΟΠΉΘΒΙΆ ΠΙΆ, ΠΟ αϑϑιβίαποθ σου] θ6 οχρθοϊοα ἤτομη ἔμοπι, δπα 

1 {Ὁ]6 Π618, ὙΥΤΌΠ ΠΡ’ νγᾺ8 ἄοπο {Πθτη ὈΥ ἔΠ056 γῆ0 Τη8 46 Ὑγ8 ΠΡῸῚ {ποτ (δ 2); ὑμοῖγ σοοᾶ θ6- 

Πᾶνΐοῦ ἰπ {{πη6 οὗ ρϑδοθ νγ88 τηϑηϊοβίοα ἴῃ ὉΠ 6 ῖγ ποῦ θοὶπο [Π6 ἢγϑέ ἴο Ὀτθαῖς [ἢ Ῥθδοθ, δπᾶ 

ἴπ νγαῖ, ὉΥ (Π6 βϑύγίοθ που αἰὰ ἴο ἄτθθοθ ἴῃ {1η6 {1π|6 οὗ [πΠ6 Ῥουβίδῃ ἱπνϑβίομ, 5πα ἴο [Πῃ6 

ΤΔοοαφ μη Πἶ81|8 δ {Π6 {πὴ6 γΠ ΘῈ ἔπ6 ἩΙοΐβ τουορα (88 95-ὅ). 

1. ὅμως, 1. 6. πού Πδίδηαϊηρσ [Π 6586 ΑἸ ΠΙ α] 165. ἴπ 9 τᾶν οὗ ροὺ- 

Βιδαϊηρ ὑπ6 Ἰπᾶρθβ. δίκαια (-Ξ δικαιώματα), τι ἰΠοαΐονν ρίῖθαϑ. 

πρός, ἦν γ᾽ 7 γόη66 το. ΒΊοΟΙηἶ, Τϑιηδτ ΚΒ {Πδῦ ἐς 8 ἀϑθα ἴῃ {9 

ποχῦ οἰδιιβθ, 85 χρυ βϑὶηρ ἃ ΤῊ] 6. 5η846 οὗ βἰσηϊδοιρίίοη. 

ποιησόμεϑα, 106 «οὐϊὲ ηιαΐο ηιθγύζοη, 97 ΟἿ σοοά 8ογυΐθθ8. δράω τΤηδῖκ68 

δέδραμαι 8δη4 δέδρασμαι. 
ὥ. ὡς πολεμίους, αϑ θη θηγῖ68, ἱ. 6. ΤΟΟΆΓαΙΏΡ᾽ τι ἃ8. ΘΠΘΙΏΪΘΒ. 

τον ν παϑόντας, γοῖν ἤαῦθ ποῖ δδθην τογοηρεᾶ ἐπ παυΐηρ γϑοοϊυοα πο φοοα 

νοηυ αἰ8. ἴ. 6. 16 τὴ6 ΡΙ]αἰεθδη8 Ὑγ6 16. ΘηΘηη 68 ἰὼ 6 ῬΘΙΟΡΟΠΘβἰ Δ Π8, 

πον οου]Ἱὰ ποῦ 6. Ὀ]διηρα [ἴῸΓ Ὠδανυὶηρ ἄοπῃθ {πο 1 ΠΟ θυ. ΝῸ 90 

δ ΤΔΙΟΠΑΠΥ οχρθοῦ δοίβ οἵ Κιηπθϑβ ἔΓΟΙὴ Δ ΘΠΘΙΏΥ. φίλους δὲ 

νομίζοντας 8 ἃ νυ16 4 ΘΟΠΒ Γ ΟὕΙΟη. ΤῸΓ εἰ δὲ φίλους νομίζετε. αὐτοὺς 

Ξε γοῖν ψοιιγϑοῖυ68, μᾶλλον ὑπδῃ νγ9. ἡμῖν ἐπιστρατεύσαντες, 
ὧν παυΐης να ἀρὰν" τἰρογν αἰ8.ι ΤῊΪ5. ΡΥ Ιοἶρ]6 ἀθποίθϑθ ἴῃ τγμαῦ ἢ 

ΘΡΙΟΙ ΒΡΟΚΘη οἵ ἴῃ ἁμαρτάνειν οΟηΒἰϑίθΒ. 566 Ν, οπ 1. 87. 8 ὅ. 
8. ἐν τῇ εἰρήνῃ, ἷ. 6. ἴῃ {π6 ἐΐτη οὗ {πΠ6 ρθϑοθ Ὀθίογθ δηᾷ αἴῦον ἐῃ9 

Ῥουβίδη Ὑγ8 οὐ... «πρότεροι τοῖονΒ ἴο {Π6 ὑγθδοῃθιοιβ αββϑα]ῦ οὗ 
ἴη9 ΤΒΘΌΔη8 παιγαϊθα ἴῃ 11, 2. τῷ δὲ ξυνεπειδϑέμενοι, αὐξαολοῖη 

τῶν...». 

᾽ 
ουκ 
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᾿ ἤύην ((. 96. [ῆἢο Μο46) σοη)οϊγεϊῳ «οὐέ, ψοι. Τὰ “111 6 βθοὸπ ἴῃ 1. θ2. 
ὃ 2, που [Π6 ΤΉΘΡΟΔηΒ ΤΟΡΙῚΥ ὕο {Π18. οἸαίπη οὗὨ τπϑυϊῦ ραῦ [ον Ὀγ {με 
ῬΙαἰεθδῃβ. μόνοι Βοιωτῶν. ΤῊΪΒ Ὀοδϑὺ 18 ποῦ ΔΙ οσθίμο ἔγαθ, [ῸΓ 
ὙγΠ119 [η6 Βωροίίαπβ ἴπ ὑπ τηδῖη ὙγῸΓΘ ΡΠ οὗἁ πιοαΐδηι, γοῦ Ὀθβὶ 46β 

ἴῃ ῬΙαίφθϑηβ, {Π6γῸ σγοτθ [Οὰ πα ὁπ [Π6 5146 οἵ ατθθοθ [ἢ6 ΤΠ Θβρίδηβ 

(οἵ. Πογοάοῦ. Ὑ1Π. δ0), ἀπ {π0 Ηδ]] αν ϊϑη5 (Ραῦβαη. ΓΧ. 82). μόνοι 
τητιϑῦ ὑπογθίοσθ ὍΘ ΘΟ θυ 85. σου 81} γ ρα [Ὸν οἠίεγῳ, ργιποϊ- 

γαϊῳ. ὙὍὴθ ὙΠΘΌΔΠ5 τηπβῦ πᾶν ΚΘΘΗΪΥ [6]0 [Π15 Δ] πϑίοπ το ὑποὶν Ὀα56 

Δ Παοπιηθηύ οὗ {πΠ6 αγθοΐδη οαπ88 'π [Πο56 ἄδυ5 οἵ ρϑυ]]. 

4. ἐναυμαχήσαμεν. Τὴ Ῥ]αίεθρδῃβ Πϑυΐπρ' ΠῸ 5ῃ108 οὗἩἨὨ {Π6 1} ΟὟ 

Τουρηῦ ὁπ Ὀοαγα οὗ {ῃ9 Αὐμϑηΐδη ὑγὶγθ 65 ἂὖ Ασίθιἰβί απ. μάχῃ 

ἀθπούθβ {{πη6 (5866 Ν, οι 1. 128. δ), οὐ' ἴῦ τηδὺ θ6 τορι θα 85 ἃ βογῦ οὗ 
ἀαύϊνο δΌβοϊαΐθ ἢ γενομένῃ. ΟἿ, 5. ὃ 296. Ν. 8. 

ὅ. περιέστη, Θησοηραϑδθά. σεισμόν. ΟἷὮἁ 1. 101. ὃ 2. Εἱλώ- 

των ἀρρθπαβ οῃὴ φόβος. ἡμῶν αὐτῶν, 47 οἰγϑδοῖυθ8 (μοῦ Οἵ Βα γδηΐβ 
ΟἿ᾽ 811165). 8.66 Ν, οχ 1]. 89. ὃ 2. 

ΟΗΑΡΠΤ ΒΒ. ΤΥ: 

1η τοβρθοὺ ἴο ἐπ βαθβοαπθηΐ Ἠοβα ΠΥ ἘΠ 6 ῬΘΙΟΡΟΠ ΠΟ βἰδΠ85 ὑγ τ ἢ ΘΠΊΒΘΙ γ 68 ἰο Ὀ]8ΠΊ6, 1Π48- 

ΤΩΠΟΝ 88, τ Πο πὶ {Π6 Ῥ]αίξθδ 8 δΔρρ θα ἕο {Π6 πὰ [ὉΓ «4 δραϊπβί, {πΠ6 ΤΉ δη8, ΠΟῪ ποτ αἰ- 

τροϊθα ἴο ἤδγθ ΤΘΟΟΌΤΒΘ ἴο {Π6 Αἰ ΘΗ ἾΔἢ8 88 Ὀοὶπρ ἴπ {Πεὶγ υἱοϊπί ἐν (8. 1); π6 Υ δᾶ ἄοπϑ 
[Π6 ῬΕΙΟΡΟΠ ΠΟ ϑἴ8η8 ΠῸ ΒΟΓΪΟῚΒ ᾿Π͵ΌΤΥ ἴῃ [6 ὙΓΆΙ, ΠΟΙ 50] ἔΠΘῪ ἴῃ [1(5 οΘοπεππδποο, θαδ 

ζο1} 10 το 6 ἀἰΒῃοπουθ Ὁ]9 δπᾶ πηϊαϑβέ ἴο Ἀρα πο (Π6 ΑἸΠΘπΐ8Π8, ἔτοιη ὙΠ πα {ΠΟΥ μδα τϑ- 
οοἰνγοᾶ στοδῦ ἔϑυουβ (88 2, 3). 

1, τὰ μὲν παλαιὰ καὶ μέγιστα 5 {Π6 δοοιιϑαίγ8 ΒΥ ΠΘΟο ἢ 08]. 
τοιοῦτοι ἡξιώσαμεν εἶναι, 8ιιοἦ, 106 αρργουδᾶ ουνϑοῖυθβ ἴο ὃ6. δεομέ- 

νων (80. ἡμῶν ἔτομη ἡμᾶς. 8366 Ν, οῃ 1. 74. ὃ 1) 1ἰΒ ἰῃ [πΠ6 σοηϊῖνο δὉ- 

ΒΟΙ]αὖθ [ὉΓ δεομένους (ἡμᾶς) ἀπεώσασϑε. ὑμῶν... «ἀποικούντων, διιΐ 

ψοῖν ατροἰ τ γα} ατραν (ἔτοτμα π8). δὲ ΤΟΒΡΟΠ5. το μὲν ἱπηρ]168 'ἰπ ὡς 

ἐγγύς. Τὴ ἰάθα οὗ βθραγδίΐοῃ ἱπηρατίθα (ο [ῃη6 νϑὺ ὈΥ͂ ἀπο- [5 

ΒίΓΘηρ ΠΘηΘα ὈΥ͂ μακράν. ῬοΓΒαΡ5, μουγϑνοῦ, ὑμ8ὺ ἀποικῶ ἰπ {Π18 ὁοπ- 
ΠΘΟΙΟ 18 ΠΘΑΥΪῪ Θααϊνδ]οπῦ ἴο οἰκῶ. 

2. οὐδὲν ἐκπρεπέστερον ---ἐπάϑετε, τοι, 81:7 η0 Ὁ67᾽} πιοηϑέγοιιβ 

ἐπ) (ΞΞΞ- γοὰ 7616 ΒΟΔΓΟΘΙΥ ἸΠ] ΓΘ δ 41})}. ΟἿ 1. 88. ὃ 6. 
λήσατε, 80. παϑεῖν ἴτοτη {Π6 ῬΓΘοραΐηρ γϑυῦ. 

8. ὑμῶν κελευσάντων. ΟἿὮ 11. 72. ἐναντία Θηβαίοις (5. ὃ 202. 

ς ΟΝ, ὁπ ἘΞ 29; 51. ἄλλως τε καὶ οὗς --- ἄλλως τε καὶ ὅτε 

αὐτούς. Οο6ὶ. εὖ... «δεόμενος. Ὑνγο {Πΐπρβ δῖ ἤθΓΘ τϑίδγτϑα [ο 

8.8 ΟἸδἰ πηΐπρ {Π6 σταυ πο οὗ (89 Ῥ]αἴτϑδμβ, (1) πᾶῦ ὑπ ὺ δᾶ τϑοθῖνϑα 

ἐμεὰ- 
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[ΆνοΥβ ἔτοτα {π6 Αἰμοηΐδηβ; (2) {Πὰῦ {Π686 ἴΆγνουβ ῃϑἃ Ὀθθη οοηξου θᾶ 

αὖ {ποῖ βοϊοϊἑαθύίοη. [Ι͂ἢ σϑϑρϑοῦ ἴο {Π|ὸ ἴΌγοΘ οὗ 86 Ἰαύϊθν οοπβι θυ ἃ- 

(ἰοπ, οἵ, Χϑη. Απαῦ. 11. 8. ὃ 22. (6πη4). τὶς ἴθ Ποῦθ ραῦ [ὉΓ ἡμεῖς. 

80 ἴῃ ἘΠΡΊΒ}, ογ6. 18 οὔὔθηῃ ραὺ (967' ηιοαοϑέϊαηι) ἴον 1ῃ 9. βρθᾶκου. ΟἿ. 
Ν. οἡ 1. 80. ὃ 2. πολιτείας μετέλαβεν. Υο ἢπα {π0 ΤΠΘΌΔΗΒ τοίοι- 

της το {Πϊ5 ἴῃ 111. 68. ὃ 2. ἰέναι δὲ ἐς τὰ παραγελλόμενα. 366 Ν. 
οἡ 1. 121. 8 2. ἰέναι δὲ ἴα οοππροίρα ἰδ καὶ προδοῦναι, {Π0 σγοτ 5 

ἄλλως. - --μετέλαβεν Ὀφὶηρ; ῬΔΙΘΕΗΘΙΪΟ. ἅ, α8 ἴο «ὐπαΐ. 

τεροι ἐξηγεῖσϑε. ΤΊ ῬΙαύϑη8 ΡΡΘ8] ὕο ὑπ νγ9}]-Ἰτπονγῃ το] ϑύϊομ Βα Ὁ- 

οἰδύϊπρ; Ὀθύνγθθῃ {116 Ἰθδϊηρ βύαίθϑ δηα ὉΠ ]} 411165, ὈΥ ὙΥ ΒΙΟἢ. 1Ὁ γγᾶ5 τη8α9 

ΟὈ]Ισ  ΟΥΎ οα {π6 Ἰαὐζοι ἤο ΟΌΘΥ ὕΠ6 ΤΌγταθι,, 8η ἃ Πθποθ {πὸ π86 οἵ {ῃ9 

Φ᾽ Ῥ6 8. Ῥ]Όγ 8] ὕο ᾿πο]α4θ ἴΠ6 1,ΔοΘαςουλοπἶ8η85 ἴῃ {116 ῬγΟροβι ΐοη. οἱ 

ἄγοντες, 80. τοὺς ἑπομένους. ΟἿ, 1ΠΠ. ὁ. 8 2, Ποῖ 1 11} ὈΘ. 506Π 

ὑπδὺ (6 ΤῊ ΘΌΔΠΒ Το ίου ὕο 018 Θχοῦβο οὗ {πὸ Ῥ]αθϑηβ. 

Γ. 
εκα- 

ΟΗΑΡΤΕΒ Τ01. 

ΤῊ 5ΤῸΞ5 ἱπ] αϑύϊοθ οὗ βοϊχίησ Ῥ]αΐςοα ἴῃ {Π|6 {ἰπ|6 οὗ ρθ8ο6 το πᾶάθσοα {πὸ ΤΉ ΘΡΔΠ5 ἀθβοσυ πρὶ 

οὗ πὸ Ραμ π)θηῦ {πον τϑοοϊγοα (88 1, 9); πᾷ ἴπ ἀθοϊαϊηρ, [818 Ροϊηΐ, {πΠ6 ἡπᾶποϑ ουρῃὺ ἰο 

τοραγα {Π6 οἸαίτη8 οἵ }βίάοα υυἱ που ΔΠΥ τϑίθσοποθ ἴο {Πποὶν οὐνα ἱπίοτγοβῦ (8 8), ἀπ θυθὴ ἷπ 

{818 Ροϊπξ οἵ νῖθιν, 1 ἴη9 ΤΉ ΘΌΆΠ8. ΠΟῪ ἈΡΡΘαΓ ἴο Ὀδ6 οἵ στοϑῦ τι86, ἔΠ 616 τγῶϑ ἃ ἴτηθ ΠΘΠ 

{π6 ῬΙαίξοα 8 ὑγοῦΘ 80 α͵50 (8. 4); δπᾷ ἱπᾶθϑᾷ 10 τ0}}} 6 βθθῖ {πὲ {Π6 βουυΐοθ το πᾶοτρα ὈΥ͂ 

{π6Πὶ [ἈΓ δχοοθᾶβ ἐποῖσ ργθβοηὺ ἔβα (1 ΤπΘῪ μᾶγθ οομητηἱ 64 Δη 0}, γοῦ ΠΟΥ [Π6Υ̓ 10 ἴῃ 
ἀδηροῦ ἔγοπη ὕπ6 βᾶτηθ δὲ 8π ἱπάθρθηᾶοπί ΘΟΌΎ56, τ ΠΙΘῊ ἴπ ΤΟΓΠΊΘΙ {{πη68 Βθοιγοα ΤῸΓ 

[Πθῖὰ Βθ 0} ΠἰσῊ ΠΟΠΟΥ (88 ὅ-1). ἶ 

1. πολλὰ... «ἠδίκησαν. ΜῈ. ὃ 415. β; Κ. 8. 280. 3. ΒΙοομ,Ν. 
ΦΠΪη ΚΒ {μδὺ δ ἅπερ 18 Ραύ ἴῃ Π6 ΡὈΙΌΓΑΙ αἴθ τὸ δὲ τελευταῖον, ὈΘΟΘΒΘ 
1 τϑίουβ ποῦ οὔ]υ ὅο {μ6 Ἰαϑῦ πᾷ ρστθαύοϑδῦ ἱπ]ῸγῪ ὙΥΒῖοἢ ἔῃ ΡῬΊ]δύθοδη8 

Βδᾶ τρορὶ γᾷ ἔγοσῃ ὑπ6 ΤΉΘΡαπα, Ὀαὺ ἴο 411 {Π6 Ῥσθυϊοῦβ οὔθ. ῬΟΡΡΟ 

ὙΠ ΠΠΟΓΘ ῬΓΟΡΓΙΘΟΥ Ῥ]Δο68 ἰᾧ δἰ τὸ δὲ τελευταῖον, 'πι {Π!8 Β8Π1Θ ὙΥΔΥ͂ 

ἃ8 ἢ ἐν οἷς β ΡῬαὺ αἴδοι ἄλλο τι ἰῃ 111. 88. ὃ 7. 
2. ἱερομηνίᾳ, ογ, ὦ 76ϑὐδυαΐ ; Ἰἰύοτα]γ, οτὺ ὦ ᾿οϊψ-ηλοοι. Ῥϑουιθίϊ πη65 

[Π6 ὕθυτῃ 18 ϑρΡρ!Ϊθα ἴο ἃ ὑγ8016 τποητῃ (οἵ. στα 5 ιοῦ. Απίϊᾳ. Ρ. 662), 

8η4 δὖ οὔ Υ {ἰπη68 ο ραγύϊουϊαν ἄαγβ 'π Π6 τποηίῃ. [Τὺ 18 ΒΟΠΊ ΘΟ Π.68 

ὕακοη ἴῃ {Π6 56η86 οἵ νουμηνία, Ὀπὺ ποῦ ᾿ιθ6Γθ, ἴῸ ὕπ0 ΤΉΘΌΔη5. ἰοοϊκς 

Ῥοββθδβίοῃ οἵ Ῥ]αίςοα αὖ {πΠ6 ϑπᾷ οἵ ὕπ6 τποητῃ (τελευτῶντος τοῦ μηνός. 

ἘΠ ἀ ω 2), πᾶσι Ἰἰνηϊΐβ καθεστῶτα. τὸν. «« «ἀμύνεσϑαι, ἐπαΐ ἐδ 

18 }ιι8ὲ ἐο τοροὶ απ ἱπυααέηᾳ θηθηιψ, 1ι8. ἴῃ θροχθρϑύϊοαὶ ἀρροβιθϊοῃ νι 

τὸν πᾶσι νόμον καϑεστῶτα. 

8. γὰρ ἰπίγοάποοθ {π0 ῥγοοῦ οὗ οὐκ ἂν εἰκότως ὙΒΪΟΝ ῬΓΘΟΘΩ͂Θ8. 
-- Κορραῦ τῷ νι ἢ πολεμίῳ, πα ὑτϑηβὶαῦθ ἰῦ 88. ἃ ποι, ἡμῖν Ὀθίηρ; 
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πηογβίοοῦ, ὃν ἐδ6 θγνηυλέῳ 4} ἀΠιδηυ ἐο τι8 --- ὃψ ἐΐ6 οηηυλέμ τολίοῖ, ἐΐον 

ὅϑαν" ἐο τι8. Βοίῃθ Γϑϑᾶβ πολεμίων, ἀπ Κυϊρ. πολεμίως. τὸ δίκαι- 
ον λήψεσϑε, “7 ψοιῖι εὐπαογβέαηα, οὐ ὑμέθγργοϑέ }ιιϑεϊ06..) Ἐ]οοτηΐ, 

μᾶλλον, ταΐλε}". 
4. τότε ((. 6. ἴπ {πὸ Ῥογβίϑῃ γγ81), 580. ὠφέλιμοι ἦμεν ἴτοτα {ῃ6 ῥτθ- 

οραϊηρ οἶἴδαβο. ΟἿ Κα. 8 62. 4. Ν. 1. ἐν μείζονι κινδύνῳ {δ γοὰ 
ΠΟΥ͂ ΔΓΘ. νῦν..-« «ἦσαν ΘΠΪΌΓΟΘΒ {Π6 Δββϑυύϊοπ πϑῦ τηϑᾶθ, ἴῃ τοϑρθοῦ 
ἴο ΤΠη6 οοτηραΓαῦνο ἀδηρον οὗ {Π6 ΤΔοΘαςο ΟΠ 8Δη5 ἴῃ η 9 Ῥουβίδπ δηᾷ 

ῬΘΙΟΡοΟΠΘβίδη τγᾶγβ. [Ι͂ἢ [86 [ΌΓΙΠΘΙ Ὑγ81 ΠΟΥ ὙΘΓΘ ἴῃ ἀδΠΡῸΓ οὗ το- 

οοἰνὶπρ {Π γοῖτο οὗ βίδυογυ, υν Ἀ116 ἴῃ {18 ὑῶν ὉΠΟΥ͂ 816 ὉΠπθτηβοῖγ 65 {ἢ 6 

ἀγοαᾶρα ἴθϑβ. οἵ οἴπθιβ. Τὴρ οἰδῖιβθ οἵδε (. 6. π6 ωούίϊδηῃ8) μετ᾽ 

αὐτοῦ (ἰ. 6. {π6 Μοᾶθ) ἦσαν ἰΒ Πτονγη ἴῃ ὈΥ ΨΥ οὗἁἨ δημδποίπρ [9 
δα οἵ π0 ΤΏΘΌΔΠΒ, γΠῸ ἰπ ἃ {πη οἵ 500} Ρ611] ὕοοκ 51.858 πὶ {Π6 

ΘΠΘΙΏΥ͂. 
ὅ. τῆς νῦν ἁμαρτίας---ἀντιϑεῖναι τὴν τότε προϑυμίαν. ΕῸΓ {π6 οοη- 

βίσ ποίη, β66. Ν. οἡ 11. 8. ὃ 2. Τὴδ βαθ]θοῦ οὗ {Π6 βοπίθποθ 18. ἀντι- 

δσεῖναι. μείζω τοίου ἴο {611 [ὈΓΙΠΘΙ βουνίοθβ, 8πΠ4 ἐλάσσω ἴο {ῃ9 
Ῥγθβθηῦ αριπθυὶβ ὙΠ} Ὑυ ΠΙΟἢ ΤΠ6Υ ἀγὸ οΠδγροά. σπάνιον. - - «ἀντι- 

τάξασϑαι. Μοκῦ οἵ {π6 ατϑοίδηῃ βίαίθβ βαθτηϊ ρα ο Χουχοθ. ΟἿ, Ηθ- 
τοᾶοῦ. ὙΠ]. 192. 138. τινὰ 4065 πού ὈΘΙοπρ ἰο ἀρετήν, Ὀπὺ 5 {Π6 
5 ͵]6 οὐ οἵ ἀντιτάξασϑαι, ἃπα τ] ὑπᾶῦ γοΓῸ ΤΌΓΙῚ8. [Πη6. βῃ]θοῦ οὗ ἦν. 

μὴ. ---πράσσοντες τοῖο᾽5 0 {Π6 Θοανβα ρα Βιθα ὈΥ πο Βωούϊδηβ 

Δ η4 οἴπθιβ. ῬΌρρο, ΘΌ6]1ον, ἃπα ΒοίΠθ ποίϊοθ {116 ἀπο Ποίϊο βυυποίαγθ 

οὗ 118. ἀπ {Π|᾿0 ἘὈ]Π]Ονγὶ πρὶ βθμίθποθ, τὰ ξύμφορα Ὀδίης Ορροββᾶ ἰο τὰ 

βέλτιστα, ἃπα ἀσφαλείᾳ ἴο μετὰ κινδύνων. ἔφοδον οἵ {πΠ6 ῬΘΙ ΒΔ 8, 

αὐτοῖς (707 ἐλοηιδοῖν68) ἀθ ρθη 8 οἢ. πράσσοντες (}γαοίϊίϑίης --- ηια- 

ποιογῖη, ὑγυἐγ γιυΐηφ. ΑΑΥ̓ΤΟ]4), δπηἃ ποῦ οὐ ξύμφορα. Βοί!ο «πᾷ 

Κυᾶρϑν ἴδοι Τοῦ ϑαϊῦ αὑτοῖς, 88 ἸΔΞΠΐ Πρ ΤΠ]Ο1 6. ΒΘΥΘΓΘΙΥ {Π6 56]8Η58} 

ῬΟΙΙΟΥ Ῥαγβαθα ὈΥ {π6 ΤΉ ΘΡδηΒ ἴῃ {Π6 Ῥουβίδη ᾿πυϑβίοη. 

θ. ὧν ἡμεῖς γενόμενοι, 47) τολϊοῆ, γυμηυθθγ" 106 δοῖγι ---- τοο ϑοῖη 47 ἐπαΐ 
γι}, ἴ. 6. οὗ {Π6. Βοροῖο ἀθίβηθι8 οὔ ἄσυθθοθ ΤῊ ρα ϊνο ρϑηΐ- 

{ἰν ἀθῃηούϊηρ 47) ἐλ6 τυμηιδ6)", 15 ἔΡΘα ΘΠ ]Υ ἔοαπα ἰπ [Π6 ργθαϊοαΐθ. ΟἿ. 
Κι. 8ὶ 41. 9. Ν. 2. ἐς τὰ πρῶτα. ὅ660 Ν. οη 1Π| 89. 89. Αοοοχᾶ- 
ἴηρ ἰο ῬΙαῦ. (Ατϊβυα. 20. 21) {π6 Πἰρῃθϑῦ ΠΟΠΟΙΒ (τὰ ἀριστεῖα) Ὑγ6 19 
Οἤδτθα ἴο [Πθῖη, θαῦ ὑσοῦο ΠΟΌΪΥ ἀθο] πο. ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς --Ξ- 01; 

αοὐοτιγῦ γ᾽ ἐπιοῖν {ΐπι6 γ᾽ οοπιτιοί, γ ῖο ἢ Δα ΔἸνγα 8. σονθγηθᾶ {ἤθτη, 

Δη4 ὙΠῸ ἢ οαθβοά ἐῃθιὰ δῦ {Π6 ῥῬγθϑθπύ ἐΐπὰθ ὕο ἀοίθπα {ποὶγ ΠΡΘγ 

ραϊηϑῦ 86 ΤῊΘΌΔΠΗ8. δικαίως 18 ΟΡΡΟΒΘΑ͂ ἰο κερδαλέως, ἀπᾶ 111π5- 
ὑγαΐθβ {Π6 βίγθηρ!ῃ οὗ Ῥυϊποῖρ]ο ὑγμ]οἢ. ὉΠΟῪ ἀνθ ἰο Πᾶνο τοραυϊαίοα 
ὑποὶν οοπαποῦ. 

7. ΤῊΪΒ βϑοίίοῃ ἰδ νΘΙῪ Οὔβοῦτθ, θα ΒΥ ἃ οαΓΘα] αἰξθπίϊοη ἐοὸ {Π6 
ἔθμΘγαΙ ΒΟΟΡΘ οὗ {ἢ δυριιπιθηΐ, [ἢ8 βγδῃητηδίϊοαὶ ὩΠΑΙγ 85 ΠΙΔῪ Ό9 



686. ΚΟΤΕΒ. [Βοοκ 1]. 

ῬΓΘΕΟΥ ΘΟποϊ πβί υοΙ. τηδᾶθ οαὐ. ΤῊΘ βΘΠΟΓΑΙ ἰᾶθα 15 ἐπαὲ ἔπ ἔδαγ, 6θῃ- 
του ἑαϊηθαὰ Ὁ. {Π|6 Ρ] αὔεθϑ 5 ἴον ανίηρ Δα μΠ θυ θα τὸ νυ δῦ νγὰβ 7πβῦ ταῦθ 
ἐμδπη δαἀνδπίασθοιιβ, σοῦ] 6. σγοῦηα 688, [ὃ {Π6 1Δοραςοιμοπίβηβ δϑῦϊς- 

τηδίθα {Π|8. Πἰπ6 οἵ οοῃᾶποῦ ΠΟῪ 88 [ΟΤΤΛΘΙΪΥ, ἃ Πα οοπδιἀογρα {Παῦ Γ68] 

ἰηΐδγοϑῦ 15 ᾿πβθραγα]9 ἔγοηλ {Π}6 ἘΠΟμϑηρίηρ ΡΥΙΠΟΙρ] 65. οὗ τοι πᾶο, 

ὙΒΙΟΙ. ΚΘΘΡ ὕποβθ γῆ δοῦ οἱ ἴπθῖὴ ἔτοπὶ Ὀοὶπρ βυγουυ θα ὈΥῪ 56} -ἰηΐθι- 
βϑῦ δηα ραββϑίοῃ. Τὴθ βθοῦϊοη ἸΠΔΥ̓ ὑμπ8 Ὀ6 ὑγϑηβ θα, αἰέλοισῆ Ἡιθη, 

δἠοιιϊα βῆοιο ἐπιοηιδοῖυοβ ἰο ὃδ 4 ἐδ βαπιὸ ορίγοη, ἔτι γεδρεοί ἐο ἐλ 6 βαπιθ 
ἐλίησϑδ, απαὶ ἐο γοσαγα ἐηέεγοδέ αϑ ποίμίηῃ εἶδ ἐΐαη ἐμαΐ ἐλον δθοιία 

ϑἤοιο (ΠἸΌΘΓΔΠΥ, τολθην ἐμον 8ἤοιρ) ἰαδέϊης σγαΐίέιαο ἰο σοοῦ απα γαϊέλγμῖ 

(τοῖς ἀγαϑοῖς) αἰϊὴε8 707 ἐπιοῖ)" οαἴογ (τῆς ἀρετῆς), ἀπά 707 ἐλ6 ργοβεηύ 

ἑαΐο σαν 97 τολαΐ τοὐϊί ὅδ 707 οὐ!" αἀναπιίαρθ. Ατθαῦ ρῥϑὶῃβ 18 ἵβΚθῃ Ὁ 

ΒΟΙ.Θ ἴο οὈΐδὶπ [Π6 τϑδαϊηρ ἔχουσ! [Ὁ ἔχωσι, τηδκίησ ὑπο Ῥδυίο!ρ]θ 

ἴο Ἀστθ6 ὶ ἡμῖν δηα ἴο οοπίδὶπ {μ0 Ῥγούαβίβ ΤῊΪΒ 15 6Π6 οοη θοῦ 6 

οὗ Ἠδίϊτη. γῆ οχρ]δίηβ, ορογέθέ εἰὐϊξαΐθην γυλλῖν αἰζιια 6886 δαἰδέϊηιαγε, 
χιιαηυ 8ὲ ὦ πιοδὶβ Πγηϊαην σγαΐίαπι οὖν ἐιιεϊ8 δογυΐβ 8οοὐὶβ ἠαδογιλδτι8 θἐτώηι 

»γαϑβογιζία 6 τἰϑιν ποδέγο σοηϑβεϊἐιμαγιξιγ", ἱ. 6. φπϑτη δὶ ρυϑοβθηΐδ ἰΐ οΧ 

τι ΠΟΒΌΓΟ ΘΟΠΒΟ Δ Πγ115, τιῦ ΒΙ τ] ὈΟῺΪ8 500115 συ δύϊδτη Πα Όθϑπλ5. ΤῸ 

{Π18 νίϑυν ῬΟΡΡΟ 5θθη8 ἴο ᾿πο]]πθ. ΟΥΠΟΙΒ 8 ἴο τᾷ ἔχωμεν, Ὀαύ 
[86 οἤδηρο οὗ Ῥϑῖβοι ἴ'π ἔχωσι---ἡμῖν 15. ὉΥ ΠΟ ΠΊΘ8ΔΠΒ ΔΌΓΙρΡΟ ΟΓ τὑπ- 
παΐμγα), πα 1 866, ὑῃογοίοσο, πὸ προ οἵ δἰΐουϊηρ {π6 ἰοχί. Βοίῃθ 

ΟἸΔΗρΡῸ5 που ἡμῖν ἱπΐο πημαῖνον (ἀαηιηοδιίηι), Ὀὰὺ ἃ ἴοο στθαῦ ΠΌΘΟΥ 
ἴῃ Δύθυϊησ ὕΠ6 ἰοχῦ 5 ἃ ἰϑυ]ῦ οἵ {πᾶ οὔμουυγβθ ποῖοι οὐἹϊο. ΑΥ- 

ΠΟΪα ΤΘηΔΓ ΚΒ ὑπᾶῦ ὑῃ6 Ῥαγ 1016. ποὺ ΘΧΡΙΘ5Β68 8 βογύῦ οὗ ἀοπθύ, θύμον 

{μογο οου]ᾶ ὍΘ ΔΗΥ ἱτηπηραϊδίθ ἱπίθγοϑῦ Ορροβϑα ἴο {Π6 ἰανγβ οἵ ἀαΐγ. 

ΟΗΑΡΤΕῈΒ {1011|1. 

ΤῊ 1,Δορεοιποπίδη τορα ϑίϊομ ΤῸΓ ἡπιβδέϊοθ τν}}} θ6 ἐαυπβῃ θα Ὁ 8η ππ͵αβὶ ἀθοϊβίοπ αϑαὶπβὲ ἐπ 

ῬΙαἴεραπϑ (β8 1), ν ἢῸ ὑγθγθ 850 ΒΊΗΙ Ποποτρᾶ ἰπ [Π6 Ῥδσβίϑη υγϑτ, δ ἃ ποτ ἔπ 6 Ὀτου ΐ ἴο 

ταΐη ἴῃ ὈΘΠΔΙΓ οἵ ατοθοθ, πα ΠΟῪ ἅτ ργθββθα ἄονγη νν ἸΓἢ ΔΙ ΔΗ 68, ἀπ δίηηᾷ γί πα ]655 

πᾶ πποϊάοα ὈΥ ὕποβθ ἈΡΟῸΠ ὑΥΠΟΠῚ ΤΠΘΥ ἱπηροβθαᾶ ΒῈ 0} ἃ ἀϑὈέ οἵ στα παρ (88 2, 8). 

1. μὴ τὰ εἰκότα, 580. ἀλλὰ τὰ ἀπεικότα. ΟἿ, 7618 Καὶ ἅΠπ. ὃ 904. Οὗϑ. 

8. ῬοΙΠδΡ5 ἃ Ὀθῦξοι' Θχρ᾽ δηδίϊοη ἴβ ἕο ἕαϊζθ μὴ τὰ εἰκότα 85 ἃ ᾿Ἰτοἴο5 [Ὁ 

τὰ ἀπεικύότα. 860 Ν. οη 1.8. 81. γὰρ Ἰηὐγοάποοβ 8 1] πδύγύϊοι οὗ 
ὙΠαῦ 18 ϑβου θα ἴῃ ὁρᾶτε ὅπως κ. τ. Δ.) ὙΥΒΪΟΒ [ῸΓ ΤἬθίοΡ 08] ΡΌΓΡΟΒΟΒ 

15 ῬΙδορᾶ αὔθ [6 Θχρ᾽ που Οἰδα56. ἀφανῆ --- ὥστε ἀφανῆ εἶναι. 

ἐπαινούμενοι... μεμπτῶν, δοοογαϊηρ ἤο ΒΙοοτηξ,, 15. ἃ ὈΓΙΘΕ ἕο τα 

ΟΥἨ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏ [ὉΓ ὡς ἐπαινούμενοι δὲ ὑμεῖς περὶ ἡμῶν οὐδὲ μεμπτῶν 

κι Ξ ἀγασδῶν. 866 Ν. οῃ 1. 8. ὃ 1). μὴ οὐκ ἀποδέξωνται (80. οἱ Ἕλ- 

ληνες), ἰδέ ἐδ Οὐγοοῖ8 ἀἰϑαρργουθ. ὃ). ὃ 90. Ν, 2. ἀνδρῶν---πέρι, 
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ἴ, 6. περὶ ἀνδρῶν. 5. ὃ 291. Ν' 2. αὐτοὺς ἀμείνους ὄντας, ψ01: γοι!»"- 
βοῖυοβ δοίη ὕγαυορ. ΑΔ σΟΙΩΡΙΪτπθπῦ οί ἀρ]οαΐθ ἃπα τγ6]]- πη, 

αὐτοὺς ἈΡΤΘ65 τ ὑμᾶς {π6 οταϊ [64 5] οὐ οὗ ἐπιγνῶναι (886 Ν' οη 1. 
τ0. ὃ 2). οὐδέ. Βοροαῦ ἀποδέξωνται. πρὸς ἱεροῖς τοῖς κοινοῖς 
αὖ ΟἸγτηρία δηα Τ6]ρΡΕϊ. ἀπὸ --Ξ ἑαΐεη 7γοΉν. 

. Λακεδαιμονίους, ἐΐ6 Πιαοοραηιοτιίατιδ, [η6. τγ6}1-Κπουσῃ ἀοίθη ογ8 

οὔ ατθοίδη τἰρηΐβ. 80 Θηβαίους (πῆ), Τ᾽ λόϑατι8, σγμο Πϑνο αἰβρυδοθα 

ἐπϑιηβοῖνοϑ ὈῪ ἀοβουίίηρ [Π6 ΘὙΘΘΚΒ ἴῃ {Πρὶν στϑϑῦ βύγσρ]θ ἴῸΓ ἔγθθάοσα. 

ΤΉΘΓΟ ἰβ τη] ὈθδθαΐΥ ἃπᾷ ἔογοθ ἱπ 88 Ἰαχίαροβιίίοη οἵ Πλάταιαν πᾶ 

Λακεδαιμονίους, 5αίο5. τ οἢ θαυ 5146 ὈΥ 5149 ἴπ {ῃη9 οῦδθ οὗ ἔγθε- 
ἄοτμῃ, Ὀαὺ που, ὑπ ὁπ6 θοίπρ οὐ ὑπ Ὀτγὶπκ οὗ τυΐῃ, δηᾷ νγϑιτπρ' ἴο 

τϑοοῖγϑ ἴΠῃ6 βεπίθποο οὗ ᾿ἰΐθ οὐ ἄθδθῃ αὖ [πῆ παπᾶ οἵ [π6 οὐμϑυ. 

τρίποδα. Οἵ, 1. 182. ὃ 2. ------ πανοικησίᾳ. ὅ66 Ν, οπ 11. 16. ὃ 1. 
ἐξαλεῖψαι. ὙΠΪ5 γοΓὉ 8 864 οὗ {Π8 ΘΓ ΆΒΌΓΘ ΟοὐἨ Π8ΠΊ0Β ΤΌ ἃ ὈΟΟΚ, ΟΓ 
πὸ βυυκίηρ οδ᾽ οὗ ἃ πᾶπιθ ἔγοτη 8 1180, δῃᾷ 18 ὙΘΓῪ ΘΧργθδβίσθ ἴῃ 0818 

Ῥΐδοθ. 
8. ἐς τοῦτο---ξΞυμφορᾶς. 866 Ν. οπ 1. 49. ὃ 7. οἵτινες... - «ἀπολ- 

λύμεϑα, “ φιΐ, φικιην Μοὶ οἱοίδϑογιέ, ρογἱύηυι8.) Ῥορρο. ΤῈ ΡΙδίω- 

ΔΠΒ ὝΘΓΘ ΟΠΪΥ͂ Βανοα τοῖα ΔΌΒΟΙαἰΘ τπΐῃ ὈΥ 086 ὈΔ116 αὖ Ῥ]αΐθδ. 

ἐν ὑμῖν---Θηβαίων ἡσσώμεϑα --- υοδὲβ ἡιαϊοϊδιι8 (ἐν ὑμῖν δικασταῖς, οἴ. 

Π|. δὅ8. ὃ 1) α ΤὝοϑαγῖβ βιμρογαγητίν, '. 6. ΤῊ Ὀ8ηἾ5 ν ΠΟΥ 85. Θαιητι8, Ροϑβῦ- 

ῬοΟΒΙΠ}.᾽) ῬΟΡΡο. τότε μὲν (ΞΞ- α {{έ16 τοὐῖϊο ασο)ὴ. ϑ8θ Ν. ὁπ 

τότε, 1. 101. ὃ 2. λιμῷ διαφθαρῆναι. Οἱ, 1Π|. ὅ2. ὃ 1. 
4. καὶ περιεώσμεϑα κ. τ. λ. Νοίῃίηρ ὁπ ὍΘ τποῖθ ραύμϑίϊο ἐμᾶπ 

{Π15. δἰ] βίοη ἰοὸ ὑπ 6}. 18116Πη ἀπα {γα ]6855 οοπα! 1 0Ὲ. πάντων [δ 

ΟΥ̓ θ 6 5. 

ΘΈΑ Ρ ΤΕ ΤΥΥΤΤΙῚ, 

ΤῊ ΞΡΘΆΚΟΥ 5068 οὁη ἴπ {πΠ6 τηοβὲ ραϊμοίϊο ἔθγμηβ ἴο θπίγοδέ {πΠ6 1Τιδοθςθυποηΐδη5 ἴο 5ρᾶτθ [ῃ9 
ῬΙαἰτραπβ, ἱπαϑιη πο ἢ 85 ἴῃ 6 γοσΚ οὗἨ ἀοβίσιιοίϊομ 18 δα δηᾶ οὗἩ ααϊοῖκ δοσουηρ 5ητηθπέ, θὰΐ 

πο ἀΐξσταοο οὔ [Π6 δοῖ οϑῃποῖ Ὀ6 ϑϑϑὶ!υ οὐ υ ΕἸΥ οθλορᾶ (δδ 1, 2); [Π6 Ῥ]αἴδοδη8 γο]ππίδ- 
τὶϊν Βαστοπἀογρᾶ ἘΠ πΊβοῖν 68, ἃπὰ [15 ἐορθίμοτ τ {ΠΟΤ ΤΌΓΤΉΘΓ βοσυΐοθϑ ΒΠΟα] ἃ ΘπϑασΘ 
ἐποῖν βαΐοῖν (8 8}: ὙΠΘΓΘΙΌΤΘ ἴπ6Υ 681} ὍΡΟΠ {ποὶγ ᾿μἄσ68 ἐο Ἰ00Κ ἀΡοπ [Π6 ἕοπηῸ8 οὗ ἐμιοὶτ' 

δηοθβίοσβ, τυ ΒΪΟἢ 8.6 50 ΒΙ Ἢν Ποπογοᾶ ὈΥ {π6 ΡΊ δίξθδηβϑ, δπἃ νυ ΠΪ ἢ νν}}} Πογθαῖῖοσ Ὀ6 Δ08Π- 

ἄοποᾶ ἴο ἐταϊξοτβ, {7 ῬΙδίεθα ἰ8 σῖνϑπ ἘΡ ἰὸ ἔπ τπιπ͵ δύ ἀρτηδπαβ οὗ ΤΏΘΌ 68 (88 4, ὅ). 

1, τήν τε... «πρέπει, απᾶ ἰο α8ἷ; ἐλιῖϑ ζαυον 47 ἑλθηι (1. 6. [86 ὙΠ6- 

Ῥ8Π8) ἦγυ σϑέμνηι, ἐδαΐ ψοῖι τητιδέ τιοῦ ὃ6 οὐϊέγοα ἐο ἀοδέγοψ ἐΐοβ6 τοἤοηι τέ 

ἐ8 ποῖ δοοροηυΐπ ἐπ γοῦν (το ΚΙ1). ΤῊΪΐΒ ΔΡΡΘαγΒ ἴο 6 {π6 τηθδπῖηρ οὗ 

Ἐπΐθ οομίγογογίθα βοηΐθποο. αὐτοὺς 5Θ61ὴ5 ΘΥΪΔΘΗΓΠΥ ἴο τοῖον ἴο {ῃ9 

ΤῊΉΘΌΔΠΒ, ΔΙ Ποπρἢ Κυῦᾶρον, Βοΐμθ, ἃπηἃ βοῆηθ ΟἴΠ61Β ΤΡ 1 ἴο {Π9 

Τιλοϑαφιπομίδηβ, 8πἃ τπᾶκο ἴῦ ἐπ6 βυθ]θοῦ οὗ κτείνειν, ΒΡ] Υἱπρ' ἡμᾶς 
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638 ; ΝΟΤΕΒΡ. [Βοοκ 11]. 

85 1Π0 ϑυθ]θοῦ, μη ὑμᾶς 85 [Π9 οδή]θοῦ οὗ ἀνταπαιτῆσαι (ἀΘροῃαϊηρ ὁ 
ἀξιοῦμεν) --- απ ἐβμαΐ τ06 8ἠοιϊα αϑὶ ἐγυ γ᾽ θύμηγν, ([ὉΥ ΟἿ Βουν 1665) ὑλὲ8 
ϑοον, ἐμαὲ γον βῃοι ὦ πού ἀλλ τἰ8ι ΤῊΘ ομδηρο ἴῃ {π6 βυθοῦ οὗ {π6 
1πῆπῖθῖνο 18 ἴοο δογαρὺ ἴο δαπμηϊῦ οἵἨ {Π15 τηοᾶθ οἵ ἰπὐογργοίαίίοη, 8]- 

Τποῦρἢ {Π|6 56 186 15 ῬΓΘΙΘΓΔΌΪ]Θ ἴο ὑπ οὐιου, ἀπ Π]685 ἃ Βῃ8θ οἵἁ ᾿γΌΟΠΥ 15 
ἱπέοπαρα ἴῃ {86 ἀϑκῖπρ Ὁ8ΔῸΚ οὗ [η6 ΤΉΘΟΔΠΒ {Π9 Ἰἰγοβ οὗ {π6 ῬΙδίςθαμβ. 

ΤΉΘΡΘ 15, Πουγ υ  , ἴο ὈΔΙΆΠΟΘ ἀρϑιηϑῦ {πΠ6 Δρσαρῦ ομδηρθ οἵ βυθ]θοῦ ἴπ 

Κσύρογ᾽ 5. τηοᾶθ οὐ οοπβύγποομ, [Π6 ΠΊΟΓΘ ΠϑύαγΑ] οι ρ] ουτηθηῦ ὈΥ͂ ὨΪΤη 
οὗ αὐτοὺς (τοίοττίπρ' το [89 ΤΔοθα:πποηΪ8η8), 85 ὕΠ6 Βα θ]θοῦ οἵ κτείνειν, 
{πη ἴο Το αὐτοὺς ο ὑπ ΤἬΘΌΔΠΒ, Πα ΒΌΡΡΙΥ ὑμᾶς 8ἃ5 ὕΠ6 5αθή]θοῦ οὗ 

{8μ6 νοῦ. ΑΥὙ ΠΟΙ, 0 τϑίθυϑ 86 βαθ]θοῦ οὗ κτείνειν ἴο 6 ΤἼΏΘΌΔΗΒ, 
πα δῃ 8]]}πιβίομ ΠΘΓΘ ἴο δέδιμεν. ... φέροντες, 1. 68. ὃ 4. σώφρονα 

«ον «χάριν, απ το γϑοθῖυθ ατὸ ποποναῖθ ἐπδίθακ 9 ὦ θα86 γ6ὕειγ)υ. 
2. γὰρ Ὀρίοτο ἡμᾶς ἰπίγοάποθθ {Π6 ΥΘᾶΒΟῸη [ῸΓ {Π6 πι86 οὗ τὴν δύ- 

σκλειαν. ὅὃ0 γὰρ αὖ 86 οοΙππηθηοοιηθηῦ οὗ ὃ 4 ἰηΐγα, ᾿πύγοάποθβ (ῃ 6 
Ῥτγοοῦ {πδὺ {Π6 Ῥ]αίεθαῃβ ὑσογὸ ἀθβογυΐηρ οὗ {π ορ ποῦ εὐεργέτας, {Π6 
{μῖηρ Ὀοΐηρ αὐζοβίοα ὈΥ {π6 (οι }8 οὗ {ποὶτ' Τογ ΠΥ, συ μὸ [811 δπα 

ὙγΟΓΘ Ὀαγὶθα ἴῃ ὑπο θυ  ΟΥῪ οὗ {Π6 Ῥ]αίςοϑηβ. 

8. χεῖρας προϊσχομένους, 8 γοίοϊζης 70} 1}, οὐ" παγιβ ἴθ [ΠΘ τηϑπΠ 

οὗ ΒπρὈ] 1} ηΐ8. 
4. ἐσθήμασι. ΑΥ̓ΠΟ]Δ 5.5 ἐμαῦ πὸ τϑίθγύθῃοθ 1ῖ8 Β8α ἤθιθ ἴο {119 

Ῥιδοίϊοθ οὗ τγαρρίὶπρ ὈθοαϊΘ5. ΤῸ Ὁ. 18] ἴῃ ἃ στῖοῃ δη ἃ ΘΟΒΌΥ αγοββ, Ὀαὺῦ 

ἴο {Π6 ΔΠη18] ΟΠ υϊηρ οὗ ραγιηθηΐβ αὖ {86 τοι ῦ5 οὗ {πΠ0 ἀθβ8ᾷ, [ἸΌτα 
[88 βϑτηθ βιρουβυϊ ἴοι ἔδο] ηρ τυ μΐοἢ Ῥτοτηρίθα οἱϊδυϊηρθ οὗ τπθαῦ δηᾶ 
αὐπκ, 85 1δ 6 ἀραα τσοῦθ οοἱᾶ ἴῃ {μποὶν αἰβοιη θοαὶ βία, δηα 501} 

Τραυϊγρα {Πο86 τϑ]ϊοῖβ ὅο {86 πϑοθββιυϊθβ οὗ παϊηδη παύαγθ, ὑυ ΒΟ ἐπ ο Ὺ 

Βδᾶ προᾶρᾷ ψῇθη δ]ΐνϑ. 
ὅ. τοῖς αὐϑένταις. ΤΠΪΒ 5. βαϊᾷ Ὀθοδῖθο {ῃ6 ΤΏΘΟΔΠΒ. ἴοοκ ρῥαγὺ 

τ ἢ [Πὸ ῬΡΘΥΒΙ 88. πρὸς δὲ καί, απα ἐν, αἀαλέϊοη. ἑσσαμένων, 
1 801. τη], ραγῦ. οὗ ἝΩ, πβοᾷ ὑγϑηβιτἴν ον, ᾿αυΐηρ ἐγιϑεϊξιιοα. 

ΘΟ ΑΡΠΉΒΕΣ, 

Τὸ ΠῚ Ῥοδοπιοβ πὸ Τιδοραφυπ οἷ 8 ἴο βδουϊῆοο [Π6 Ῥ]αἰςθαπΒ ἴο ἴΠ6 ἐπ ρ] Δ Ο 16 μα το οἵ ἐπ 

ΠΟ δΠ5 (8 1); [86 ΒΡΘΑΚΟΙ πσροϑ ἴἤοτη ὈΥ {Π 6 σΟτήτηοπ ἈΠ τιαΐα δ] οαἕηβ οὗ {Πποὶσ ΤΑ ΠΟΓΆ, 

ὍΥ ἔπ οι 85 δπᾶ {16 βρί γι 8. οἵ (ῃ6 ἀορατίρα Πογοθϑ ὙΠῸ [6]] ἀπ ὑγοσο ἔποτο υτὶοᾶ, ποῦ 

το γἱο]ὰ ἴθ Ρ ἴο {πὸ "ΤΊ ΟΌΔΠΒ, ΘΠ ΟἸΟ868 [ἢ 6 ογδέϊοπ ὈΥ͂ τ οσσίησ ἴο ἐῃ6 Ἷποΐ, ἐμαῦ ΠΟΥ 

ἀο᾽ἐνογοᾶ ἐπθυηβοῖν 8. πρ ἰο {Π|6 Τιδοο ἀϑουη"ἶΆ 8, Ἀμἃ τγου]ὰ δυὸ αἰοα ὈΥ ζυπλΐπ ΒΟΟΠΘΓ 

ἔμδπ ἴο δγο Βυστθπαοτγοᾶ ἴο {Π6 ΤῊ ΘΌΔΠΒ (88 2-4). 

1, ἐς. «νόμιμα, ἀραΐηϑέ ἐΐδ οοηνηιοτ, ἐηιϑ δι ϊοη8. οΥἢ ὥζγοθεθ. ---τττὶ 

ἀλλοτρίας, ἱ. 6. οὗ 89 ΤΗΘΌΔΠΒ ἀραϊηϑὺ {Π6 Ρ]ἰεδῃβ. ἐπικλασϑῆναι 



σπλρ. 11Χ.] ΝΟΤΕΒ. 689 

τῇ γνώμῃ, ἴο δε ἡποϊηοφα, ἐο ὃ6 τροη, οὐθΡ. ΤᾺ {118 δηα {π0 ργθοθάϊηρ 
ὙΘΙῸ οἴκτῳ σώφρονι (ψ ὦ αἰδογοοέ ρὲΐξψ) ἰΒ ἴο Ὅ6 ἴδκθη, δ ΠουΡη 
ῬΓΟΡΘΙΥ ἰῦ Βῃου]α θ6 ἴῃ ὑπ δοουβαίϊνθ τυ] λαβόντας. ὙΠῸ [}} οοη- 
βύσπούϊοη Δοοογϊηρ ἴο 606]. γγουῦ]α Ὀ6 φείσασϑαι---οἴκτῳ, λαβόντας (80. 

αὐτόν, '. 6. τὸν οἶκτον), ἐο 8}α76 τι8 ὅπ, ρτέψ, παυΐηᾳ ἑαΐθην ἐέ προη, ψοιι. 
Οὗ “615 Κύμη. ὃ 898. 1. 8. οἷοί τε... «πάϑοιμεν, απ τολαΐ 8ογὲέ 

47 ρευβοτβ 106 α76 τρῦο τροιία 8.767. 1. 6. ἼΡΟΙ Ὑγμαῦ ΟΥ̓ ΡΟΓΒΟΠΒ 

{86 Ρᾳπιβητηθηῦ πγου]α [Ἀ]]. ὡς..«--ξυμπέσοι, ἔοι εἰοογ αΐη, 18 ἐἢ6 

παΐιγ9 (τὸ) 97 πυϊϑγονγ έν [1ῦ Ὀοϊηρ πποθγίϑὶ πη] προην τρλοην ἐξέ παν γα 

θθόην (καὶ) τοϊέμοιιέ ἢ8 ἀοϑδογυΐη ἐξέ. ΤῊΪΒ Ἰαϑῦ οἰδαβθ 15 βροχθρϑίϊοδὶ οὗ 
086 ΤΌΤΤΠΘΙ ΟΠΘ. 

ὦ. ὡς πρέπον ἡμῖν 'ἴπ ΟἿ ῬΓοΒομῦ αΔΗΡΌΓ. ἡ χρεία --- ἡ ἀνάγκη 
(360801.).. ΟΝ 1. 82. ὃ 8. αἰτούμεϑα. . - -παραδοϑῆναι. (ΟΘ]]ΘΙ ο0Π- 

βίγιιοίβ Δη4 βχρ]αΐηβ {15 ρϑββϑᾶσθ 85 [Ὁ]]ΟὟΒ: αἰτούμεθα ὑμᾶς πεῖσαι 

τάἀδε---οαἰτούμεθα ὑμᾶς μὴ ἀμνημονεῖν---ἰκέται γιγνόμεϑα καὶ ἐπικαλούμεξα 

μὴ γενέσϑαι, μηδὲ---παραδοϑῆναι. Οὐτη ῬΓΊΟΥΪ αἰτούμεθα ὑμᾶς Ἰπποία οὐ 

ῬΘΙ Ραγ ϊοϊρί τη βοπίθητίδ ἐπιβοώμενοι ϑεοὺς τοὺς ὁμοβωμίους καὶ κοινοὺς 

τῶν Ἑλλήνων, ΟὝΤΩ ΔΙΙΘΓΟ αἰτούμεθα ὑμᾶς Ἰΐθτη Ρ6 1 ΡΑγ οἰ ρίατη Ἰπποίδ, 

Βῶο βαυηῦ: προφερόμενοι ὅρκους, οὺς οἱ πατέρες ὑμῶν ὦμοσαν. ἌοΓΡα 
δαΐθιη ἱκέται γιγνόμεθα ὑμῶν τῶν πατρῴων τάφων καὶ ἐπικαλούμεϑα τοὺς 
κεκμηῶτας ᾿πηρθπαδ βαηὖῦ οὕ μὴ γενέσϑαι ὑπὸ Θηβαίοις οὖ Βραπ θη 1015 
Υγ6] Ῥγορίθι 68, 60 Θβχύγθιηο οδρὶτθ ῬΓΟΧΙ ΠΟ ΟΥ̓ϑίου αἰχουδῦ: σκέψασθε 

δέ- Παυσανίας κ. τ. Χ. ΤΠΪΒ ΘΙ ποϊάαῦθϑ ὙΘΓΥ Ὑ76}} [Π6 σΌΠΟΓΔΙ οοηβίγιο- 

ἰΐοη. ὥϑοιηθ γϑῦ 8] βαρ] δηδύϊοηβ, ΠΟΥ ΘΥΘΓ, Β66ΠῚ ΠΘΟΘΒΒΔΙῪ ᾧο Ὀ6 8Δ4α 64. 

ὁμοβωμίους, λαυΐπῳ οπ6 αἰΐαν,, '. 6. ὍΘΙηρ νου ΒΒ ΡΡΘα δὖ [Π6 βϑιηθ 8]{8γ. 

ἢ δβϑοοίδίϊοπ οἵ {Π|5 βογῦῦ τγ88 Του παθα ΠΡΟῚ 5016 ΘΟΠΊΠΠΟΠ ΟΠδΓδο- 

Του βῦϊοβ, Ὑγ βοὴ σαν ἤίμηθϑβ δηα ῬγοΟρυθῦυ ἴο {π6 τπΐοῃ, 6. ς. Οὐδ Γ68 

ἃ πα ῬΓοβουρίηθ, προ ἀπ Ἠδγοῖ]θβ. Ι͂ῃ ΒΌῸἢ ΤΘδίϊο 5 ΠΟΥ Ὑγ6 0 

ΟΔ] 164. .1)ὲ1 οοηυηυιτιο8. ΟἿ, Βτη τη}. Τοῦ, ατ. δηα οι. Απίϊᾳ. Ρ. 68. 

τάφων 15 ἴῃ [ῃ6 ρσοῃϊνο Ὑγ 1} ἱκέται, Οἢ. {Π6 σ'ΘΠΘΓΆΙ ὈΥΙΠΟΙΡ]9 {πα 

γΘ 5 οὗ Ῥγαυ Πρ ΟΥΓ γουηρ, ἃτΘ Ἰοϊπρα τ] ἃ σϑηϊίνο οὗ {ῃ6 Ῥϑύβοῃ 

ΟΥ {Πΐηρσ, ὈΥ σ᾿ ΠΟΙη ΟΥ ὈΥ ΠΪΟΝ {Π6 ΒΡ] οδοη 15 τηδᾶθ, {Π6 ῬΘΥΒ0 ἢ 

ὙΠῸ ῬΓΔΥ5 Ὀοίηρσ σΟηβιἀουθα 85 Τοποῃὶπρ {Π6 Κπθο5 οἵ {πὸ αἰν]ηἰύν. 
Οὗ 7615 Κύμη. ὃ δὅ86. Οὖϑ8. 6. τοὺς κεκμηῶτας, δ6 ἀεαά. Τ]»» 

Ὑγογα ΠΟΙ 8 ΘαΡΘΙΉἰβι] 08} πϑοᾶ. Βαί. (οχ]]. Νο. 68. Ρ. 878) οο"- 

τοηαβ ὑΠδὖ κεκμηκότας 15 ἴπ6 ἔτ τϑδαϊησ. Τύ 18 ΤΌ υπα ἴῃ οηθ οὗ {ῃ8 

ῬΑΙΒ τηδηπβουρίβ, ΔΠα 15 {Π6 ΟὨΪΥ ὁη6 δοκπον]οᾶροα Ὀγ {π6 ΞοΒο]:- 
αϑίβ οὐ ῬΟΙΙῸχ ἴῃ αποίϊπρ {Π6 Ῥάββδρθ. 

8. ὅπερ Τοῖογβ Οσυσαγα ἰο λόγου τελευτᾶν. (93. ὃ 197. 2.) διότι 

εν αὐτοῦ. Ἡον Πδίτγαὶ ἀηα ραὐπϑίϊο 15 {Π|8 βοηΐθποο! Τὴ βρθᾷκοι 

15. τοὶ ποίδ τ ἴο βίον, ΔΙΌ Πο κἢ. 15. ΠΘΟΘΘβΙυυ ἴθ. ΔΟΚπον]θαροα, θθοδιβθ 

τὶ Γἢ {Π6 (θυ παύϊοπ οἵ {116 βΒρθθοὶν δμᾷ ἃ}} {Π1|Ὸ ἀυραμηθπίβ πα ᾿μαποθ- 



640 ΝΟΤΕΞΒ. [Βοοκ 1. 

τηθηίβ, τυ ΒΙΟἢ ΠΟΥ οδη Ὀτΐπρ ΤΟΥ γαγα ἴθ τῆουθ ἔπ τηϊπμᾶβ οὗ {ῃϑὶγ 
7αᾶρθϑα, ἀῃᾷ ἔπογθ τϑηϑῖπβ πο ἷπρ ᾽πὶ [Π6 ὙΔΥ Οὗ δὴ ἱτητηθᾶϊαίθ βθη- 
ἴθποθ ψΒΪΟἢ Π6Υ 86 Ὑ7611 ρΡουβαδαοα ν711}}} θΘ Ῥσοπουποθᾶ δραϊπϑῦ {Π6πι. 

αἰσχίστῳ ἴῃ ΘΟταΡΑΙΐΒοα ὙΥ]ἢ ἄθαθη ἴῃ Ὀδ 19. ἐς τὰ αὐτά, ἴη, 
ἐδ βαηιθ δἰξιιαύίονι ὙΓΆΪΟῊ τῦθ Ὑγο ΓΘ ἴῃ Ῥγθυϊοῦβ 0 ΒΕΓΓΟΠοτΙηρ ΟΌΓ- 

Β6Ιγ 68. τὸν ξυντυχόντα κίνδυνον ἀΘΡΘΠαΒ ὁ. ἑλέσϑαι. 

4. ἐπισκήπτομεν (οἷ, 11, 78. ὃ 8), τ06 8οϊθηυγυῖψ Θηλοΐη. παραδο- 
ϑῆναι. ΒΟρΌΪΑΓΙΥ οἵ οοπδίγαοίϊοπ σγουἹᾶ ἤᾶγθ τϑαυϊγθα παραδιδόναι 
ἡμᾶς. 866 Ν. οπ 1Π|. ὅ8. 8 4. 

ΟΗΑΡΤῈΒ ΤΧ. 

ΤὴῸ ΤΉΘΌΔΠΒ, ἴθατίησ ἔμο οἴοοῦ οὗἩἨ [18 ΒΡθθοῦ οἵ ἔπ Ῥ]δίφοβϑῃϑ, 85 Κ δηᾷ οδίβίπ ἰθαγὸ ἴο Ὀρ 
Πρδτγᾷ ἱπ σορ  γ. 

1. πρὸς τὸν λόγον ἴδ (Δ Κοη ὈΥ ΒΙοοτηΐ, τὶ δείσαντες, δεύησ αρρ76- 
Ποηϑῖνο αὐ ἐλποὶγ" 8ρδφεοῖ, Ὀτπὺ ἰῷ 18 Ὀθύου. ἰο οοηβίγαοῦ ἴῦ τὶ ἐνδῶσε, 
ϑηοιϊα γοϊθηέ βοηιθιομαΐ αὐ ἐδὲ8. ἀαρρεαΐ. ἔφασαν... «εἰπεῖν, ἐλόψ 
αἶϑο βοϊᾷ ἐπαΐ ἐλον (ΞΞ [Π6Υ 5αϊ4 ὑῃμδὺ {ΠΥ 4150) τοϊϑηθῶ ἐο ϑρδαΐ,. -τττττττ-- 
μακρότερος... ἀποκρίσεως, ὦ ἴοη67' 8ρ6θοῖν, τοα8 φγαγυἐθα, ἐΐανν κοπαὐ τ0α8 

γι θΘΟ65867}} 70.) ὦ γορίψ ἐο ἐΐ6 φιιοδέϊοη. ἀποκρίσεως ἀρΡΘΠΩΒ ὁπ. μακρό- 

τερος. 

ΟΗΑΡΤΕΙΒΒ 1Χ1. ΤΧΎΤΙ. 

ΤῊΘ Βρϑϑοῖ οἵ [86 ΤΆΘΡΔη8, τυ ΒΟ ἢ 18. ΘΟ ρυΪβοά ἴῃ {μ686 ομδρίθυα, [8 8 
βπθ βρϑοίπηθῃ οὗ π᾿ αἰϊοιυρὺ ἴο βᾳρροντῦ δὴ Ὁπιὶρ θοῦ οδῖιβα ὈΥ͂ ΤΡ ΡΓΘ- 
βοηΐαίίοῃ, [Ὁ]]αοῖουβ Γθαβοπίηρ, απ δχασσογαίθα βίαιθιηθηΐθ, [8 ἤθυοθ δπᾶ 

ΤΔΠΟΟΓΟΙΒ ᾿ηγϑοίγο, ἀπᾶ τη]! σπδηῦ ἀπ ποϊαίϊοπβ οἵ τηθῃ ὙΠῸ βίοοα Ὀθίουθ 
{μοῖν πηγο]θηϊπρ Ἰπᾶροβ 'π 811 [π6 ΠΘ]ΡΙ ββῆθββ οἵ Ῥγθἀοοτμηθα οἰ τ Π8]8, 

οοηὐγαβὺ ἤποὶν τ] (86 Ῥαῦμοβ δηα θαυ θύῃ οἵ ἈρΡΡΘ8] νὰ συ Βῖ ἢ [Π6 
ΡῬΙαίθαπβ μδᾶ ρ]θδᾶθα ἴον ὑμὶν Ἰῖίγοβ, ΑΒ {μπαὖ ΒΡθϑο ἢ τγ88 ρυθ-παϊποηῦ ΤῸ 

118 ῬΟΥ͂ΤΘΙ ἴο ϑχοϊζο ἐπ ὑθπ θυ ΘΟ ΟΠ 8, 80 {Π18 18 ΘΑ ΔΠΥ Ροϊθηῦ ᾿π ΔΓ ΟΥΒΙ Πρ’ 
ἴμ6 ἤθγοθι Ῥαββίοπβ, ἈΠ ἴῃ βύθο!ἰπρ' {πο ταϊη ἐο ῬΙΟΥ͂ οὐ ἴουσίγοηοβθ, Βοδ 
ἈΓ6 τηδβίθυ ἰθοοβ οἵ {ποῖν Κη, ἀπᾷ βῃου]ᾶ θ6 τϑδᾶ οοπβϑουςί γον, ποῦ ΟΠΙΥ͂ 
Ῥροδῦβο {Ππ Βροοπα 18 ἃ ΤΘΡΙΥ ἴο {μ6 βυβῦ, θυῦ 1π ονᾶθυ ἴο Θῃ]ΟΥ ὑμ6 σομέγαβῦ 

οἵ βοπυϊπηοπύ πα ἀϊούϊοη {ὰγπἰβῃ θα ὈΥ ὑπ6 ὕνγο ΒΡΘθο ΘΒ, 
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ΟΗΑΡΤΕῈΒ ΠΧ]. 

ΤῊ ΤΉΘΡΔΠ5 ΟΠΓ 45 {Π6 στοιιπᾷ οἵ ποὶτ ἀρϑίτθ ἰο Βρθβκ, [Π6 Ἰοπρ' δῃᾶ οὐ πα παρ᾽ ΒΡΘΘΟΝ οὗ 

ἔμ ῬΙ]δίθθδπϑ (δ 1); [Π6. βῖνϑ 88 ἴῃ οϑιι8θ οὗ [Π6 ϑητηϊν οὗ {π6 ΡΙαίξθδηϑ, ἴΠ 8 Θοσα ΡΒ οη 

ὙΠΪΟἢ ττ85 βοᾷ ἰο Ὀτπρ ἔμοτη ἱπίο ἴμ9 Βαοίίδῃ σοηίβαθγδου, ἴο Ὑυ ΒΊΟΝ ἵἕτοτα {πὸ ἢγϑὲ [ΠΥ 

ὙΓΘΙΟ ΞΥΘΙΞΘ, 8π ἴο δυοϊᾷ τ ίοἢ [Π6Υ Πδᾶ ζοττηθᾶ 8π 81Π8πὸθ τ ἱ1ἢ (Π6 ΑΥΠοπΐδπη5 (ὃ 2). 

1. εἰ καί, ἐγ ὅτι 16 πιαηηιθν. βραχέως. ΟΝ μακρότερος λόγος--- 
ἀποκρίσεως, 11. θ0. ὃ 1. τὸ ἐρωτηϑὲν ἀπεκρίναντο, ας ἀηδιρογ 6( ἰο 
ἐλ φιιοδίίοη. Οἵ. ΜΈ. 8 410. 6; Κα. 8 40. 6. Ν. 8. 

6 οοῃδβίσποίθα τὶ πολλὴν τὴν ἀπολογίαν, δ πα ἠτιαμένων 4ΘΡΘ6Π48 ΟΠ 
ἀπολογίαν. Βοπᾶον, λα ηιαᾶθ ὦ ἰοηῃ ἀφγδηοθ οΥ᾽ ἐλθηιϑοίυο8, 17) γθϑρθού 

ἐο ἐμέηρϑ 7ογοίψη, ἐο ἐΐι6 ηιαξέογ" ἦσν Ἀαπιά, απὰ 7 τολϊοῖ, ἐλοψ ἤαυθ πού 

ὕφογυ αὐοιιδοα. ἘΒΙΊοοπιῖ, ΓΟΐουβ. ἡτιαμένων ἴο αὑτῶν, τηϑκίηρ ἰῦ Ρᾶγθη- 

{ποίϊο, πα «οἰέμαϊ ἐμόν δοίη ποὺ θυθην αἀοοιιϑοα, (οἵ ΔΗΥ ΟΠθπο6). ἘῸΓ 

{110 Ῥαββῖνϑ β'σῃϊβοδίϊομ οὗ αἰτιᾶσϑαι, οἵ. ΜΌ. ὃ 495. ἃ ; Ξορῃ. ατ. Ὑ 6 05, 
Ῥ. 81. πρὸς μὲν τὰ 18 [0Γ πρὸς τὰ μέν. ΟἿ, Μῦ. ὃ 288. Οὗ. 8. 

ἀντειπεῖν, ἰο γερῖψ ἰο, ἰο ηιαΐθ ὦ οοτιγιίογ-δἐαἑδθηνοηνέ. ἔλεγχον ποιή- 

σασϑαι, ἴο γε 76, ἐο βἤοιο {}|6 εἰ} 7ωϊδεμοοά 67. ἔλεγχον 5 1Ἰπηϊ θα 

ὉΥ τῶν δέ. Οἶ 5. 8 187. 1. κακία, ἱ. 6. γῃαῦ πῃ Ρ]αὔξθαπβ 98]] 
κακία. ΙΓ Βοπηθ ΒΌ0 ἢ. 4π8]1Ποδίϊοη δόξα 15 4150 ἴο 6 βίκθῃ. 

ὦ. αὐτῆς, 1. 6. Ῥ]αΐθδ. - ξυμμίκτους ἀνϑρώπους, ὦ ἠοίεγο θη 6018 
ἤναϑ8. ΑΥ̓ΠΟΪα ΒΌΡΡΟΒ65 {πθπὶ το Ὀ6 {πΠ60 Ἡγδηίδπβ, ΤῊ γδοῖδηβ, Ῥο]85- 

δἴδηβ, ἃπα οὔμου Θϑυ]Ὺ ᾿η Πα ϊ αη5 οὗ Βωοῦϊὰ. ΟἿ. βύτδρο, [Χ. 2. ὃ 8. 

ὥσπερ... «ἡμῶν. ΤῊΘ ρΡοβιτοη οἵ ΤΉΘΌΘ5 'ἴπ {π6 Βωοίϊδη οοη- 

δ ἄθγΔΟΥ νγ88 δὖ ἢγϑύ τηθυϑὶν (μαὺ οἵ ἃ Ἰοδᾶϊηρ οἷζγ, θαῦ ἴῃ Ῥγόοθθθ οὗ 
{ϊπηθ ἰῦ Θχθγοϊβοα ἃ. ΒΌΔΥ ΠΟ 1655 ἀθϑρούϊο μδη {μαῦ οἵ {π6 ΑὙΠ θη 85 

ΟΥ̓́Θ᾽: {Π6]. 411165. ὅ66 {86 ποίθ οἵ Ασποὶα οἡ {18 ρᾶββδρθ, 70 πούϊοθϑ 
[ῃ6 860 οὗ ἡγεμονεύσϑαι ἰπδίοεαᾷ οἵ ἄρχεσϑαι. Οἱ. Ῥορρο᾿Β ῬτΟΙΘρ. 11. 

Ῥ. 292. οὐ 564. ἄλλων... . «πάτρια. ὅ66 Ν, οἱ 1]. 2. ὃ 4. 

περὶ αὑτῶν 15 ἴο 

ΘΗ ΑΡΤ ΒΒ ΤΧ1]. 

ΤῊ ΒΡΟΔΚΟΙ ΠΟῪ Ῥτοσθοϑᾶβ ἴο ΤΘΡΙΥ ἴο ἴπ|6 ὁματαθ οὗ ἀοίδοϊίου ἴπ [μ6 Ῥ ουβίδῃ ὙΥ8 1, νυ ΒἰΟἢ τγ88 

τηϑᾶδ τραϊπϑὺ ἔπθῖα ὈΥ ἴπ6 Ῥ] αἴερδηβ. Ηθ οΠδτρ 8 ΡΟΝ ἴῃ Ῥ]ΑίεθδηΒ ἰΠδῦ [Π6Υ ΤΌ]]ονν δα 1ῃ9 

Αἰμδηΐδηβ ἴμοπ ἴπ ορροβίπρ ἴΠ6 Μρᾶθβ, 88. ἔπ 60 βδίποθ ἢδύθ ἄοπϑ ἴῃ {Π9 οδοτίβ οὐ [Πδὲ βίβίθ 

ἴο δηβίανο τθθοθ (88 1, 2); ὙΠΟσθα8 ἴπΠ6 ΒΟ οὔ 88 ὑγοτο οὴ. ἴπ6 546 οὗ ἰὴ Μρᾶθβ, πού 

τὨτοῦ ἢ 80] οὐ ΤΠ ῬΘΟΡΙΘ δὲ Ἰασῦοθ, θα οὗ ἃ ἴϑυν ᾿πᾶ]ν] αυ8}8 νη τα]οᾶ ΤΠ Θὰ Ὑν 1} ἀοβροίο 
ΒΥΑΥ (88 8, 4); Ὀαὲ δίποθ ἴπ6 ἀδρατίατο οὗ ἴπθ Μϑᾶθϑβ, ὈΥ ἐποὶγ ὁρροβίἴοπ ἴο Π6 δι Ὀἱἐἰο 8 

ἄοβῖσηβ οὗ Αἴιοη8, (μ 6 ΒΘ οἴίδπηΒ μδ τηδᾶθ ΒΙῚΡ16 ΔΙ 6 Πα5 ΤῸΓ [ποἷγ ΤΌττη 6 18 ]} (δῷ ὅ, 6), 

1. οὐ Δοοοιηρϑηΐθϑ μηδίσαι, Ὀθοαιδ6 {Π6 δοῦ ΒΡΟΚΘῃ οἵ 18 ἀββατηθα 

88 οογίαϊη, Κ., ὃ 229. 8. τοὐύτῳ---ἀνάλλονται, ὅν ἐνὶ8 ἐλοψ ΦΘαιιζέ, 

5. ὃ 209, 
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ὦ. ᾿Αϑηναίους 18 Ῥαῦ ἴῃ [Π6 ϑοουβαῦγθ ὈΥ αὐ γδοίΐοη, {ῃΠ6 τρια 
ΘΟΠβυπούϊοη Ὀοϑῖηρ ᾿Αϑηναῖοι, 80. ἐμήδισαν. ΟΥ, Κὶ. ὃ 849. Β. 8; Κτ. 
δ 62. 4. ὃ 8. ΤῊΘ Βορῃ]βύγυ δπᾶ 1π]αβύϊοθ οὗ {815 αὐϊοιαρῦ ὑο ἀθἔαπιθ {Π 6 

Ῥ]αἴδθδηβ, ἰβ 80 ΟὈΥΪΟῸΒ 88. 0 ΠΘϑα ΒΟΔΓΟΘΙΥ ἃ ῬΑΒΒΙ Πρ ΤΘΙΏΔΙ. ------ 
τῇ---αὐτῇ ἰδέᾳ, ὄγν ἐδ βαπιθ ταν. ἀττικίσαι. ὙΠΘΥΘ 15. ἃ Ῥ]ΔΥ͂ ὁπ 
{Π18 σγογᾷ 85 ορροβϑᾶ ἴο μηδίσαι --Ξ 1 {Π6Υ 8]Ίὁηθ οἵ ὑῃ6 Βωούδηβ αἰᾷ 

ποὺ “Μοαῖϑο, Π6ΥῪ σου δ᾽ ΠΥ ἃῦΘ [6 ΟἸΪΥ͂ ΟΠ65 γγὙχῆο Βᾶγο «ἐὐϊοϊϑοά. 

8. ἐν οἵῳ εἴδει, ἔγι τολαΐ ὦ 7γογΉυ 97 σουθγγυηιθγυΐ --- εὐσιᾶθν" τολαΐ ροϊἐἐἐ- 
δαΐ οὐγοινηιϑέαη668. τοῦτο Τοίουβ ἴο {Π6 σου 886 ΡυΒαθα ὈΥ {π6 το 

Ῥδγίϊθβ ἴῃ [Π6 Ῥϑυβίδῃ γγᾶ.. Τὴ ΤΉΘΌΘΠΒ ΠΟῪ ΘΠάθΔΟ ἴο οαβὺ ῃ6 

ῬΙδῖηθ οὗ {πο ὶνῦ δάβογοπορ ἰο {86 Μίραϊδῃ ἱπίθιθβδίβ, ἘΡῸΙ 8 ἴον οἵ Π 6] 

Ἰοδαϊηρ Τη6η. πολιτεύουσα (ΞΞ διοικοῦσα. ἨδδΟΚ) ἰΒ ὧο Ὀ6 (δῖκοη 

γγ ἢ ἐτύγχανεν. τῷ σωφρονεστάτῳ ---Ἡ τοῖς σωφρονεστάτοις, [Π6 

αρεύγδοῦ Ὀθοὶπρ Ραῦ ἴῸ {π6 οοποτθῖθ. Βούῃβ 88. 08, ““τη81}}ΠΔ τῷ σωφρο- 
νεστέρῳ, ἱ. 6. ἴαγο τῷ σώφρονι, τῇ σωφροσύνῃ." ----- δυναστεία, ὦ ἀοηυῦ- 

παΐζίογ, ὦ αθϑροίίο ϑιθαψ. ΤῊ ἴθι πὶ Το 5 ΠΘΡΘ ὅο ΒΌ.ΟΝ 88 ὑγ9 6 ΔΌΟνΘ 

Ἰδνγ ΠΟΙΊΒο]γ 985, 8Π4 οου]α ΟΡΡΙΘ85 δα Ἰογὰ 1 ουὐθϑῖ οὐῇϑβ δὖ {ῃθὶγ 

ῬΙΘαβα 6. : 
4, οὗτοι τοίογβ ἤο [Π6 ῬΘΥβουβ ὙΠῸ Φοιῃροβθᾶ {ῃ6 ΟἹ ΡΆΓΟΉΥ. ------- 

κατέχοντες ἰσχύι τὸ πλῆϑος, οοογοΐης ἐδ ρεορίθ, οοπιροἰζίη ἐἦι6 ηυιὑ- 

ἐμ ὃψ 7076. αὐτόν, 1. 6. ὑπο Ῥογβίδηῃ Κίηρ. ἑαυτῆς ἀΘρΡοΠα5 

ΟΠ. αὐτοκράτωρ. ὧν τ-Ξ ἐκείνων ὧν, οἵ ὙΥΒΙΟΗ ΤΠ6 δηὐθοθαθηῦ ἀθροπαβ 
ΟΠ. ὀνειδίσαι (615 Κύμη. ὃ 496), δπα {μ0 τοϊϑύϊνθ, ου ἥμαρτεν. 8. 
δ 194.1. μὴ μετὰ νόμων (ΞΞΞ- νόμους οὐ χρωμένη. Η880Κ), 50. οὖσα. 
Οὗ τ1Γ86 88 οὗ μὴ ἀπό, 1. 91, 8 1. 

ὅ. τοὺς νόμους ἔλαβε, ““γεσουογοα, ἐιοῖγ" ζαιο8, 1. 6. ὑμῖν Ἰθρὶυϊπιαΐθ 
οομδβυϊαϊοη. ΒΟ μα Ῥθοπ ονουθασ ποθ ὈΥ {μ6 ΟἸΙρΆΓΟμ5.) ἘΒΙοομμξ, 

εἰ μαχόμενοι---ἠλευδερώσαμεν ἀθρομηαθ ὁπ σκέψασθαι χρή, ψοῖ; 
οιῆν ἐο ὁοοηϑι(16----ἰο δύ 67" 106 7 υὐΐηρ--- Γ θα (ΞΞΞ κοϊιο 6)" το6 ὃψ γρΠύ- 

ἡηῳ αἱά ποὺ 766). ἐν Κορωνείᾳ. ΟἿ, 1. 118. ὃ 2. 

ΟΡ ΤΧΤΤΕ 

ΤῊ δ᾽ αποο οἵ ἴῃ Ῥ] αἴξ 8 τυ ἱτἢ 86 ΑἸΠΘΠΐδ 8, ὈΓΟββ αν τηδᾶθ ΤῸΣ Ῥσοίθοίίοι αρσαϊηβὲ ἐπ 8 

Βαοιίαπβ, σαν {Π 6 πὶ πὸ τίρῃξ ἴο 1οΐπ ἐπαΐ δίαϊθ πὶ 1.8 αἰζθτηρῦ ὁπ ἔπ Πἰθοτίῖ68 οὗὁἨ Θτθθοο, 83 

ΤΠ6Υ νομί δτν Πδα ἄοπο, δηα ὕγομη Ὑν ΐ 6}, Π δ ΘΟΙΙΡΈΙΒΟΓΥ ΠΊΘΆΘΕ ΘΒ ῬΘΘῚ ΘΠ] οΥ θα ὈΨΥ͂ 
ΑΒ θη, (Π 6  ταϊρηῦ παν ὸ Ὀθοη ῥγοϊθοϊα Ὀγ {Π6 ΘΟ ΘΓ ΟΥ θηΐοσοᾶ ἱπίο αρσαϊηβὺ 1|ὸ ΜΙ ΘΒ 

(851, 2); 88 1ο {ποῖσ ρῖθα ἐπδὲ 1δ νγοῦἹὰ μᾶν Ῥοοη αἰβσγαοοῦα] ἴο θοῖταν ἐμοῖσ Ὀθμοίμοίοσα, 
1 τ 88 ΤὉΓ ΙΏΟΤῸ αἰΒΠ ΟΠΟΤΆΌΪΘ ἀπ ππ͵πδὲ [0 αβϑίβὲ ᾿π Θηβ᾽αυίησ αστοοοῦ (88 8, 4). 

1. ὡς δὲ ὑμεῖς κι τ λ. Ἡδνίηρ ὑππ8 τορ]]οα ἴο ὑπ ΟΠαΓρΡῸ οἵ ηιοαίδην 
Ὁτουρ]ῦ ἀραϊηβῦ ὕποιῃ, ὑΠ0 Βωούϊδηβ ργοοοθᾷ ἴο ϑχδιηΐηθ {Π ΡΟ] ἸΟΥ͂ 



Οπαρ, 1,.Χ1Π1|.] ΝΟΤΕΒ. 045 

8Δη4 οοπαποῦ οὗ [Π6 Ρ]αἰεθβη8, δηα ὈῪ ἀοίγϑούϊοη 84 ΠΥ ΡΥ Θβθηἑαίϊοπ 
Θπάθανου ἴο πηδῖο ἐπμοῖν τθοθπὺ οἤδ ποθ ῬΓΘΡοΟΠογαῦθ οὐϑῖ 811 {ποὶν ἴοτ- 

ΤΏΙ ΒΘΓΥΊΟΘΒ, ᾿αϑὺ 85 {Π6 0 Πδᾶ τηϑρπϊῆρα {πο ὶν οὐ βου ν᾽ 668 βίποθ [Π6 
ῬΘιεῖδη ὑγῶῦ ΔῦονΘ (Πθὶν πηϊβοοπαποῦ ἴῃ ἐΠδῦ νγᾶγ. [Ιη {18 ὙΥΔΥ͂ ὈΥ͂ πη- 
ΔὌΠΥ Δι γῖπρ {ποῦ οὐ Τη0} 115 8Δη4 {π6 Ῥ]αύεοαμ ἀβπιθυ 8, δπᾶ 

ΠΘΉΕΥ Ραββίπρ ΟΥ̓ {Π6 ]" Τοβρθοίϊν οοπα ποῦ ἰῃ {πΠ6 Μοαϊδη νγαγ, {Π6γΥ 

ΤΘΥΘΙΒ6 {Π6 Ροβι[ἴοη οὗ {Π6 ὕνγο βύβίθβ, ἃπα πηᾶκο {πΠ6 Ῥ]αὔεθϑπβ σου την 

οὗ {ὴ6 ΒΙρῃθδῦ οθηβαγθ, 8Πα ὑπθιηβοὶνοθ οὗ ππαπ}]}1ῆ6α ΡῬΓΔΪ86. -ττττο 
ἀξιώτεροι. ... . ζημίας, ψοι, γαΐ6᾽ (ὉΠ Π ὑγ6) αὐὸ «ὐογίδῳ 47 αἷδ ριωυΐδῆ.- 

φιοηί. ΤῊΪΒ ΘΧΡυ  ββίοη ὈΥ͂ ΠΟ Τη68Π}8 ᾿Π]Ρ]1605 ὑπαᾶῦ ὉπΠ6 ὙΠΘθδη5 ἐπουρῦ 

{ΠΟ ΠΊΒΘΙγ 68. ὙΠ οὗ ΡαΠΙβῃπηθηῦ. Βαὺ 85 τηπέμα] δοοιβαίϊοπβ Πα 

Ῥδθη τηϑᾶρ, {πΠ6 οοΙηραγδίϊνθ 18 θα ρ] ογϑα ο σῖνο ἴΌγοο ἴο {Π6 ΟΠδτρῈ οὗ 

δα}, σοι ἐΠ9 ΤΏΘΌΔΠΒ ὙὙΘΓΘ ΠΟῪ Βα] Πρ ὈΔῸΚ δὖ {Π6}1 ΔΟΟΌΒΘΙ8. 

Ὡ. ἐγένεσθε. Κυΐροι ῬΓΟΠΟΊΠΟΘΒ. {Π|8 ἴο ὍΘ ἃ Βοιηθυ δῦ ΠΔΙΒἢ 

δβυπμαρίοῃ. τὰ πρὸς ἡμᾶς, αϑ 7. α8 ἐΐ γοϑρθοίοα, τι8 --- αἀφαϊηϑ τι8. 

αὐτούς, ἷ. 6. ἐμ. ΑΥἸΠοΠΐΔΠΒ. ὑπάρχον. Ἐδρραῦύ τὸ μὴ ξυνεπι- 

έναι. τῆς... «γεγενημένης ΒΠΟΎΒ, 88 ΒΙΟΟΠΙΝ, ΤΟΙ Γ ΚΒ, μον ἰῦ τγὰ8 

ἴπ {Π8 Ρονγοῦ οὗ ῃ6 ῬΙαύεθδηβ ποὺ ἴο ἤᾶγθ πηϊ θα συ {π6 ΑὙΠ ΘΠ δΠ8 

ἴο {π6 ΡῬγϑήπαᾶϊοθ οἵ οὔμϑγβ (ξυνεπιέναι. .. . . ἄλλοις), γἱΖ. ὈῪ π6 οοπίοα- 

ΘΙΘΟΥ ΟὗἩἨ 1Π6 Τιδοθαυποῃΐδη5 ἀραϊπδῦ {Π6 Νίβαθβ, Προη {π6 ργοίθοίϊοπ 

οὗ ψΠο ἢ ὑΠ6Υ ταϊρὶιῦ Πᾶνο ὑΠγονγπ ἐπ ΙΊΒ ]γ 685, θη ῬΓΘϑβοα ΒΥ {μ6 

ΑὙΠΘΗἾΔη85 ἴο 0Π6 ΘΟΙηΤηἰββίοη οἵ ἀθθ5 Ὑγ Π] ἢ ὑγο 6 πη] αϑῦ. ἐπὶ τῷ 
Μήδῳ. ὅ60 Ν. οπ 1. 102. ὃ 4. τὸ μέγιστον, τολαΐ 18 σγοαξοϑέ. 

παρέχειν, 80. ὑμῖν. οὐ βιαζόμενοι ἔτι, δοίη το ἰοΉ 67" οοηιροἰ θα ὃν 

γιδοοϑϑὲξ, ΔΒ ΤΟΥΙΔΘΓΙΥ ὙΠΘη ΟΡΡΙΘΒΒΘα ὈΥ ὉπΠ6 ΤΠΘΌΔΠΒ. μᾶλλον, 
γαΐλθν. 

8. τοὺς μὲν ΤοίοῖΒ ἴο {πΠ6 Αὐποηΐδηβ, δπα τοὺς δὲ ἰο ἐπ6 οὐποῦ 
ατθρῖ5. 

4, αὐτοῖς, ἱ. 6. [890 ΑΥΠΘΠἾ8η5. αἰσχύνης ἀπηλλαγμένην, 7766 
οι ἀΐδσγαοοθ. ὃ. ὃ 197. 2. ον {Π9 τούθσπ ὙΥΒΙΟἢ [Π6Υ τηδᾶθ ἴο {Π6 

ΑὙΠΠΘΗΐΔη8 νγὰ8 αἸβρυϑοθία] 15 ΒΠουγη ἴῃ ὑμεῖς μὲν γὰρ κ. τι λ. ΤΗΘ ΙΔ 

οἵἩ γϑοϊργοοϊυ ἀθιηδηαρα {παὺ ΠΘῪ 5Που]α δββἰβῦ {π6 ΑὐΠπθηΐδη5 γΠ6 ἢ 

ΒΒ ΟΥΙ Πρ ᾿Π]γγ, Ὀπύὺ ποῦ γῃθη ἀοϊηρ γοηρ ἴο Οὐ ΘΓ8. καίτοι...- 

ὀφειληϑείσας. ΤΠΘ 56η856 οἵ {15 ΔΙ Π]οα]ῦ ρᾶβθαρθ Ὀθοοιθ85. Οἶθαν πᾶ 

ΔΡΡοβιΐθ ὈΥ τϑρθδίϊηρ, υυἹ}} 411 ὑη6 Ῥϑβύ σθοθηῦ οοϊτητηθηίαξοιβ, μὴ ἀντι- 

δόναι ἴῃ θΟΐἢ οἰδα865 οἵ [ῃ9 βθῃΐθηοο, δη4 αἱ γἱπρ ἰο αἰσχρὸν μᾶλλον {Π6 
Β6Π56. ὙΥΏ]Ο} αἴσχιον Πδ5. ἴπ 11, 40. δ 1, ἐλ γαΐλο) 8 αϊβογταρογιῖ απ 

χιοί. ὙΠΘ σϑπογαὶ ἰᾶθα ἴβ, ὑπαὺ ἰὑ 1ῖβ θ856 ποῦ ἰο γσϑίιγση ΒΟΠΟΓΆΡ]Ὸ [ἃ- 

ῬΟΓΒ ἴῃ 8ῃ ΠΟΠΟΓΆΡ]Θ τᾶν, θα πού 80, ἰο τϑίμβθ ἴο ὑϑύμτη ἃ Κἰπᾶποβϑ 
Ὁ. {Π|6 ΘοΙμμηϊββίοη οἵ δοίβ οὗ ἰη]πϑβίϊοο. 
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ΟΗΑΡΤΕΒ {Χ10Υ. 

ΤῊΘ ΘΟμγ88 απ ὈΥ {Π6 Ῥ]δίφδμηϑ ἱπ ἐπ ῬΘΙΒΙΔΠ ὙΓΔΥ 5 αραὶπ αἰἐτ α θα ἴο ἐμοῖσ ἀρβῖτο ἴο 
δοὺ ἴῃ σοποοτὲ σὶτἢ {6 ΑΥΠΘΠἶ8Π5 (β 1); το γθίοσο {πο ῖγ οἱαῖτη οὗ πηοῦὶξ ὁπ ἐμδὲ βοοσδ 15 

ἘΞΏΓΘΑΒΟΠΔΌ]6 (8 2); 8ΔΠ4 Τη 0 ΤΏΟΓΘ 80 15 1ζ ὈΥ {Π6 τ γοϊα πίτυν δάπογοποο ἴο ἐη6 Αἰ μθηΐδπηβ 

ἴπ {οἷ γ ἀσ τ ββίοη ΠΡΟῚ {Π6 Ποτέ 168 οὔ ατθθο (8 8): ὉΥ [Π8 Βῃοννΐπρ τυ μαῦ 8τὸ ἐμοῖγ σϑδὶ 

ῬΓΠΟΙΡΙ 68, ΤΠΘΥ Πᾶν ἤουίοϊ θα 411 [ῃ9 οἱδίτηβ ἴο νυ μοι ἐμοῖσ Βουυΐοοβ ἱπ ἔπ Ῥουβίδη ὙγΧ8. 
τηΐϊσῦ Πᾶν θ Θη Ἰρα ἴμοτα (8 4). 

1, δῆλόν τε ἐποιήσατε---μηδίσαντες, ψοῖν ἤαῦθ ηιαᾶό ἐξ ραΐη, ἐπαξ ποί 
ογυ αὐσοιιγέ 07 ἐλ6 (ὐγεοῖβ ψοῖ αἴοπο (οὗ ἴπ6 Βωοίίδῃ8) αἰά ποὲ ηιοαΐϑ86. 
μηδίσαντες ἀθροπαβ οη δῆλον ἐποιήσατε 885 ὑΒΟΌΡΉ ἰδ ὙγοΓ8 δηλοῦν. 5.68 
ΝυδΗ ΙΣΤ 8.8; ᾿Αϑηναῖοι, 850. ἐμήδισαν. ὑμεῖς δέ. ΞΌΡΡΙΥ 
ἔγοιη {π6 οοπίοχὺ οὐκ ἐμηδίσατε. τοῖς μὲν Το ΐο.5 ἴο {Π6 ΑἸΠΘΠΐ8Π8, 
τοῖς δὲ ἴο 1[ῃ6 αΥ̓́ΘΘΚ5. ἴπ βθηθγα]. ΒΥ {18 ορροβίἴοη, ([ῃ6 Αὐμθηΐδηβ 
ΔΓΘ ἰην] ἀἸΟΌΒΙΥ ΓΘρΆΓ 64 85 πού Ὀθ]οηρίπρ ἰο [Π6 Θ ΘΟ 5. 

2. ἀφ᾽ ὧν... «ὠφελεῖσθαι, ἰο γόοοῖυθ δοπεγιέβ 7γοην ἐΐοϑο ἐϊέπρς 
τοἠιθγ'ϑῖγυ ψοῖι ἤαυθ ὅθθη, ὕγαυθ 707 οὐΐθγ8. ἀφ᾽ ὧν --- ἀπὸ τούτων ἅ, {6 
τοίιϊνθ Ὀθίηρ (8 κθπ ΒΥπμΘΟΔΟΟΠΪΟΔ]1Υ υγὶ ἢ ἀγαθοί. Βοίῃ6 8808 ἐπδὺ 
ἀφ᾽ ὧν 15 Ραῦ ἔογ ἐν οἷς (ἰ. 6. τοῖς Μηδικοῖς). ἑτέρους τοῖδΓβ ἐο ἐῃ9 
ΑἸ ΘΠΪΔΠ5. ἀπὸ τούτων 8 8) ΘΙΠΡΠδίΐο ταροϑίϊοη οἵ ἀφ᾽ ὧν. 
ΤΉΘΓΘ. 1Β ἃ ΒΙ ΠΉ 1181 στϑρϑυϊοη οὐὗἩ [πθ φῬγθροβί ἴοη ἢ 06 τοϊαϊῖνθ ἱπ 
Τριποβίῃ. 46 Ομ θι8. ὃ 28, ὥστε καὶ περὶ ὧν φασὶ μέλλειν αὐτὸν ποιεῖν, 
καὶ περὶ τούτων προκατηγορούντων ἀκροᾶσϑε. ὥσπερ. -.- - ξυναγωνί- 
ζεσϑε. ΤῊΪΒ ὈΪΟοΓ ἀπ 1πβα]ἴπρ; ὑααηὖ 18. Π| ΚΘ ΟἿΓ. ΠΟΙΠΘΙΥ͂ ΡΕ ΓΑΒ, 8 
γον ἄαυθ παῖδ ψοιι" ὑϑώ 80 16 ἄοιρτι ἐγ 1. 

8. διεκωλύετε, 50. τὸ καταδουλοῦσϑαι αὐτούς. 

----- ὥσπερ ἡμᾶς, 80. οἱ ὀλιγάρχοι ἐβιάσαντο. ΟἿ. 1Π.. 62. ξᾷ 8, 4. 

4. οἵτινες... -προὔϑεσϑε, τοῦθ ἤαυο ἀἰϑρίαψο, ὁγαυογῳ ἐο ἐλοῖνγ" ἐπιλεινν. 

οὐ προσήκοντα (80. τῇ φύσει ὑμῶν), ποΐ 6077 68ροη θη ἐο ψοιι)" για ἔν} 6 
ΟΥ αἰϑροδίέϊοη. ΤῊ 1ᾶθ8 15 ὑμαῦ [μ6 ξι ϑδβοααθηΐ οοπᾶποῦ οὗ [Π6 Ῥ]αΐς- 
ΔΠ5 βᾷνθ ϑυϊάθησθ, {Ππδὺ {Π6 Βουυ οθ8 Ὁ ΠΪΟἢ ΤΠΘΥ τοπαθγθα ἴπ {η6 Ροῖ- 
ΒΔ ὙΓΔΓ Ὑ6ΓΘ ποῦ ἴῃ 8οοουἄδηοθ τὶ 06 παίαγα] ἱπηραϊβο οὔ {πο ῖν 
τη ]η4, Ὀαὺ ααϊίθ ἔΟγοῖρῃ ἰο {Ποῖ τὰ παίαγθ, ἡ ]Ο ἢ νγα8. ἱποὶ πο ἰο 
ὙΓΟΠρ-ἀοἷπρ. ΤῊΘ νἱγα]θη68 οὗ {Π|85 ΠΔ] ΒΡ ΡΘΒβΘα οὐ γϑύμ ον ΡΥ ΔΠΥ 

ΘΧΡΓΘΒΒΘα βϑηςτηθηῦ, 15 5011] ΤΥ ΌΠΘΥ τπδη  θϑίθα ἴῃ ὑγμδῦ 1Ο]]ονν8. ἡ 

φύσις, 50. ἡ ὑμέτερα. ἐξηλέγχϑη ἐς τὸ ἀληϑές, “τι υδγιγη, ργτοϑαΐα 
ϑιιγιί, ἱ.. 6, 1ἴζα. Θοιηρογία βαηΐ, αὖ νογὰ γοϊαπηία β γϑϑύγο γϑίϊο ΔΡΡΑγογϑῦ, 

Ῥορρο (Ῥγοῖβρ. 1. Ρ. 292). ἐς τὸ ἀληϑές, ἀοοογαϊηρ ἐο ΒΙοομ 614, οοΥ- 

ΤΟΒΡΟΠΒ [0 ΟἿΓἿ ΘΧργθββίοη, ΩΓ α ἐγιέῆ, οὐ 707 ὦ ἐγείῃ. Βοίπ6 τηρῖκο5 

ἴῦ φαυϊναϊθηῦ ο ἀληϑῶς. ἄδικον ὁδὸν ἰόντων, γ᾽ 8ιυΐη τὰ εἰρλειδὲ 
οοιγ86. Οἷ, Μύ. ὃ 409, 4; 5. ὶ 181. 2. 

οὕσπερ, 80. ἔχετε. 

“ 
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δ. τὸν ἡμέτερόν τε ἀκούσιον μηδισμὸν 18 Ορροδοᾶ [ο τὸν ὑμέτερον 
ἑκούσιον ἀττικισμόν, ἴπΠ0 Δη  {Π 6518 Ὀθὶπρ ἃ. Θομαθηβθαᾶ ρίΐομηθ οὗ {88 
ὙγΠ0]6 ἀὐρατηθηῦὺ οὗ [Π6 Ἰαϑὺ ὕνγο ομϑρίθιϑ. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΥ. 

ΤῊ βἰξοσηρέ οὗ {πὸ ΤΉ ΘΌ8Π5 ἴο Θμίθυ ῬΊ αἰδθϑ υγ85 τηϑᾶθ δὖ [Π:6 ἜΘΧΡΓθ88 80] οἰ δύο. οὗ Β0Π16 οὗ 

18 θεβὲ οἰ ἴζθηβ (88 1, 23); δπᾶ ἐμ ἀθϑίστι οἵ 1 γγδϑ ποίμἰπρ πλοσθ ἴΠ8π ἴο ταβίοτθ ἔπὸ ῬΙδίθ- 

81 βίϑία ἰο ἰμ6 Βερούΐβῃ οοη θΘΓϑοῦ (ὃ 8). 

1. Τῆὴο Τῆθθδοβ Παυΐπρ τοϑροπᾶθα το ὑπ ομϑῦρο οὗ πιϑάΐϑην δᾶ- 

γϑποθᾶ αραϊπϑῦ ἔμθτι ὈΥ ὑπ Ῥ]αἰξθδη8, ΠΟῪ Ῥγοοθθᾶ ἰο νἱπαϊοαῦύθ {Ποῦ 

αἰϊοπιρὺ ἴο δπίοσ Ρ] ἴθ. ἃ... «ἀδικηθῆναι. ΟΕ, 1Π.. δ6. ὃ 2. --- 

γὰρ 56ΓΥ68 [0 ἱπίτοάποθ 8η Θσρ᾽δπϑίϊοῃ οὗ ἀδικηθῆναι, δΠα τηδῦ Ὀ6 ΤΘῃ- 

ἀοιϑᾶ, ἐο εοἱέ, ὉΥὶ ἐχαηιρῖθ. ἱερομηνίαις. ΑΥ̓ΠΟΙΩ 5808 ὑδμαῦ {86 

ῬΙΌΓΑΙ ἔΌγπὶ ἰβ πιβθᾷ, Ὀθοϑῦβθ ἐπ ἔββγ8] νγ85 οὗ βϑυϑῦϑὶ ἀδυ8᾽ οοῃεϊπα- 

8Π06. οὐδ᾽ ---ὁμῶν μᾶλλον, ποΐ ηι07}6 ἐΐλατ ψοιι --- πού 80 ηυμοῖ, α8 ψοῖι. 
2. αὐτοὶ --: ΩΓ οὐ" οτογν αοοογᾶ. Μί. ὃ 468. 4. εἰ ἐμαχόμεϑα καὶ 

-- ἐδηοῦμεν, 7 τῷ λαᾶ 7οισῆξ ἀσαϊηδέ---απᾶ ταυαρσθά---τοὸ πα ὅδθῃ 

σιυϊϊέν 47 ἱπιλιιδίέϊοο, ἸλθογΑ1}]Υ, αγὸ σι ϊέψ, οἴο. ἘΒΙοομηῇ, Θσρ] ἴῃβ (818 
ΒΘ]ΌΘΠΩ6 ΟὗὨ ἔθη868 88 ποὺ Βδυϊηρ ΤΟίθΓΘΠΟΘ [0 {Ϊπη6 δὖ 811, θπῦ ΟΠ]Υ͂ 88 
1ῦ τοραγᾶβ {Π6 αρδηΐβ, δπᾶ ὑπδὺ πυρούμοίϊοα!!γ. ΟΥ̓ {86 ἐμίπρ' [πΠπὰ8 ἢγ- 

ῬοΟΙΒΘΕΙΟΔΠΥ Ραξ, [Π6. Θββθυθοη ͵β8, “1 ἐπδὺ σσθῦθ [ἢ 0886, 6 νγϑ 819 

σα γ. ὙΤΗΐΒ 1 πὸ ἔστι βοϊαίίοη, δ! Παρ ἰπ βυγ οἴ πθ85 ὑπ 1468 οὗ 

ἄἶπαθ ἰβ ποῦ δοϑοῃῦ ἔγοση {Π6 Θχρυθββίομ, [Π6 Δροᾶοβίβ ὑβκῖπρ Π 6 ᾿Ργοϑθηὺ 

θη86 ἷἰπ ΟΥ̓͂ΘΙ ἴο Βῃον {πδῦ {πΠ6 σα! οἵ {Π6 ἐγδηβδοίίοη, 1 {Π68 Ῥγοΐβϑβὶβ 
γγ83 ὕγπ6, Τοβίθα ΠΡΟῚ ἔπθηὰ ἴο {πΠ6 ργθβθηῦ {ϊη6. Οἱ, Κὶ. 8 999. 8. ἃ. 

Κτῆρ. αὐἰεθαΐοβ. ἴο ἀδικοῦμεν {Π|0 ποίϊοπ οὗ {π6 Ῥογθοῦ, Ὀὰὺ {18 18 

ἀαθβ πα 016. ΤΙ ἰβ {Π6 τϑπηαυῖκ οὗ Ῥορρο, ὑπαῦ ἠδικοῦμεν ἂν γ188 Ρτο- 
Ῥοεν τραυϊγοᾶ, θαΐ {πδὺ ἀδικοῦμεν Ὑ785 ΘἸΙΩρΙοΟΥΘα [ὉΓ {Π6 588 οὗ ὁ0ῃ- 
οἰπηϊγ. τῆς.-««-ξυμμαχίας ἄρροπαβ οἢ παῦσαι (ὁατι86 ἰο ὁξαϑε). 

5. 8197... Βοίδυθῃοθ ἰβ ῃϑα ἴο ἐπμποὶγ 8]}Π|8η06 τὶ ἔΠπ6 ΑἸΠΘΠἾ8Π8. 

τὰ κοινὰ---πάτρια. 860 Ν. οη 11]. 2. ὃ 4. τί ἀδικοῦμεν. Ηρτο {10 

ἔθηβ6, ἴῃ ῬΟΡΡΟ᾿Β δϑβεϊτηϑίϊοη, 15 ΓΙΡΗΠΥ Θιμρ] γα, θθοϑιβθ {Π8 Ῥγοίαβὶβ 

οομίδηβ 8. ΒαρΡΡοβί τοι ΠΟ. Ὑγ88 ἴΠ6 ἔταθ ΟΠ6. οἱ γὰρ ἄγοντες 
ἐν νιν ἑπομένων. ΑἸ] αΒΙΟἢ 'β ΒΩΘΟΡΙΠΡῚΥ τηδᾶθ ἴο τγμϑῦ {Π6 Ῥ]αίςθϑῃ8 βδϊᾶ, 

1Π. ὅδ. ὃ 8 (επᾶ). 
8. ἐκεῖνοι--τἡμεῖς. ὙὴΘ γοΥὉ 8 ο 6 Βιρρ]1 6 ΤΡΌτη {86 Ῥγθοθάϊηρ' 

παρανομοῦσι. πλείω παραβαλλύμενοι (οἵ. 11. 44. ὃ 8), λαυΐηᾳ φγοαΐθν" 

ἑηζογοϑί8 (ἴπ [ῃ6 σοππίγυ) αὐ ϑέαξο. ΟΥ̓. οἱ πρῶτοι καὶ χρήμασι καὶ γένει, 
285 
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ὃ 2, ΒΌΡΓΔ. ------ ἐβούλοντο. .. «γενέσϑαι, ἐῆιον «οἱϑῆ θα ἐδιαὲ ἐῆιοθ6 97 γοι 
107,0 106}}8 ἴ058 «00» 7, 8Ποιιϊα το ἴοηρον" ἤαυθ ἐλ Ἰραᾶ (ἰπ [Π0 τηϑηδρθ- 
τηθηῦ οὗὨ ΡΟ]  ῖο8] αϑαῖνβ), Τὴ τηθαπίηρ οὔ μᾶλλον γενέσθαι 18 ααϊύθ 
ΟὔΒΟΌΓΘ ἴῃ ᾿[β6] ἢ, θα 18. δ βίου] πο] θα Ὀγ [μ6 δηθἐμϑῦϊο οἴδπθθ 
τούς τε... «ἔχειν, πῶ ὑπαΐ ἐδ6 δοίέον» γρογλοη, (οὗ οἰ (1268) ϑποιιϊᾷ ἡαυδ 
ἐλιοῖγ' 6867 8 (1. 6. [η6 βίαύϊοῃ ἀπ ἱπῆποποθ τυ μοι οὗ τὶραύ Ῥοϊοηρ ἴο 
ἴμ612). ΤῊΘ 5βθη88 οἱοϊίθᾷ ὈῪ Ῥορρο, πᾶ δἄορίβα ὉΥ πιοβὲ οὗ ἐπ8 
ἀϑυιηδη Θομητηθηὐδίουβ, νἱζ. δἠοιϊα ϑϑοοηλθ 100786 (ΒαρΡ)γἱὶπρ' χείρους 
τ] μᾶλλον), ἰΒ ὙΘΙῪ ἢδὺ 8δηα ἱπαρροβίίΐθ. ΝῸΡ π88 Αὐποϊᾶ τηθηᾶϑᾶ 
{π6 τηδύίθν. Ὁ οχίθῃίπρ [ῃ6 6] 0818 ἰο χείρους ἢ ἀγαϑούς, δΠοιιϊα, δ6- 
ΦΟΉ16 100786 γαΐ 6)" ἐβαη, δοίίογ. ὑμῶν 18 πΠ6 ρῬΑΡυϊεἶῖνο ρϑηϊθῖγθ. 8:66 
ΝΝΗΙ. ὍΠΟ 1. 126. 5 11: ΠΠ: 99. 8: σωφρονισταὶ..... ἀλλοτριοῦντες. 
ΤῊ Ϊ5 ἰΒ ἃ ΨΟΓῪ ΟὈΒΟαΓΘ ϑθηύθποο, δὰ δέοι σϑρθαϊθᾶ οχαπηϊηα ΐομβ οὗ τύ, 
Τ δηλ αἰβροβθᾶ ἰο δᾶορὺ [Π6 οχρ]δπαίίοπ οὗ ΑΟΘ]]οΡ, σσμοὺ οοπβίσποίβ 
σωμάτων ὙΠ ἀλλοτριοῦντες, Δ ἰδ ῖκοΒ {Π6 οἴαπβο 'π {Π6 56η86 οἵ αὖ 
“76 οἷνθ8 οτι αϑαϊίθηαηέοθ, ποΐ ἀοργἑοΐηρ ἐΐι6 οἷέψ 477 ἐΐ8. οὐ έφογ (... δ. 
ποῦ ὈΔΗΙΒΗΐηρ᾽ {Π6Π1). ΤῊΘ σΘΠΘΓΆ] Β0π86. ἐΠ8Π του] 6, δοίη 607766- 
078. 47 ψΟΊ' ηυΐη 8 (ἰ. 6. ὑθδομΐηρ γοι θούψοι: Ῥο] 65), διέ ποὲ ἐγΐον- 
)ογνέηρ εοὐέδ, ψοιι" ρογϑοηαῖ γἱγῆΐθ. Αὐπο]ᾶ ὑγϑηβ᾽δύθϑ, Οὐ Γμ 6" 81 8- 
ῬΈΓΘΒ68 (Δοοου αϊπρ ἴο ΗΪΐβ π888] Οαϑίοτῃ) ὑπ: “84 88 7ῸΓ γοῦν Ρ6Γ- 
ΒΟῺΒ (ΟΤ, γου' Ουὐύνγαγ οΟπα 10Π), ποὺ οἱ νίπρ πρ γουΣ ΟἸΕΥ ἴο Τογοῖρη- 
618, Ὀαὺ ὈγΙπρίηρ ᾿ ΠοΙηΘ ἴο 8 πδίῃγαὶ ππΐομ γ ἢ τπθη οὗ γΟΌΣ ΟΠ 
Ὀ]Ιοοᾶ δπᾶ γϑοθ." [Ι͂ῃ σϑβρθοῦ ἕο ἐῃθ 86 οὔ σωμάτων, 566 Ν. οπ 1. 17. 
δ 1, ἐς τὴν ξυγγένειαν ΥοῖδΓ5 ἰο [Π6 Βωοίϊδῃ οοπίϑαθγδου. 

ΕῚ 

ΟΡ ΤΣ τὶ 

ΤῊ ῬΊ αἴσθθηβ ἅγ6 ΘΠαγσοα τυ! ἢ μανίπηρ Βτϑὲ ποοοᾶοα ἰο {μ 688 Ῥοδοοῖαὶ ογοσίαγθα, θα αὔίοσ- 
ὙΒΓΒ. ὙΠ} Ἡδν Πρ ἰγΘΘΟΒΘΤΟΌΒΙΥ Ὀπίομοτοᾶ ἐμ ΤΉΘΌ5Π5 (85 1, 2}, 8 Ρογροίγαξϊ πη 8 
{πῃ γθ ίο] ἃ οτίτηθ, {Π|6 υἱοϊδίϊοπ οἵ ἃ οονϑηβπέ, {Π6 τηβϑβθοτδ οὗ ἐπ 6 ΤΒΘΌΔΠΆ, απ ἔΠπ6 Ὀτθακίησ 
οὗ {πθῖγ ϑηρϑϑοιηθηΐ ποῦ ἴο Κα] {Π656 την, ἱῦ (μοὶγ ΘΟ ΠΙΓΥ ῬΟΒΒΘΒΒίΟΠ5 ὉΤῈ ἸΘ Ὁ ὩΠ] το 
Ὀγ ἴμο ΤῊ Δἢ8 (8 8); [0 686. δἰσχοοι εἴῖθ5 ΠΟΥ͂ 8881] ΠΟῪ τϑοοῖγο ἔπ ῖγ τηθυϊ θα ρα πἰ5}}- 
τηθηΐ (8 4). 

1, τεκμήριον δέ. 866 Ν,, οχ ΤΙ. 89. ὃ ὃ. κατὰ... «πάτρια. 8.660 
Ν. οη 11. 2. ὃ 4. πολιτεύειν, ο ἴζοθ εὐγ67) ὦ 7ογην 97) φουθγ)γηιθηξ. 

ἰέναι. Ὑ16 βι] θοῦ 18 τὸν βουλόμενον. 
2. χωρήσαντες, 80. πρὸς ἡμᾶς ἵροτη {Π6 Ῥγθοραϊηρ' οομίοχί. εἰ 

ἄρα καὶ (θυόη ἐμοισῆ. ΟΥ̓, 1Π. 67. ὃ 2)..... ἐσελϑόντες 15. ἃ Ῥαγθηςηρϑί- 
08] βθπΐθποο ἴο Ὁθ ἰᾳκοθη υνῖτἢ ὑΠ6 ΤΟ]]ονίης οοπίοχί. οὐ... ὑμῶν τε 
«οὐγλοιιέ ἐ}ι6 σογιϑοτυΐ 47 α ηιαλογλδμ 977 ψοιι)" οὐξίφοηϑθ. Τὸ ὙΠ] θ6 τϑιηθιι- 
Ὀουθα, {ΠπᾶὉ {Π0 Βωρούϊ 8 νγϑῦὸ οϑ]] θᾶ ἴῃ ὈΥ ἃ ἴϑυν οἵ {Π9 ῬαΙποὶραὶ οἰξὶ- 
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258. οὐ μετὰ ἴΒ ἃ γΑΙΪΘα ΘΟΧΡΓΘΘΒΙΟη ῸΡ ἄνευ ΟΥ̓ 1. 91, ὃ ὅ. ΤΗΐ5 
156 οὗ μετὰ 5. οὗ ααἰΐθ ἔτθαπθηῦ ΟΟΟΌΓΓΘΠΟΘ. ------ ὁμοία, ζδα ἴῃ Κἰπᾷ, 
ΤῊΘ Βωοίϊδηβ Πδα οἤδθυθα πὸ υἱοίθπο ἰο {π0 Ρ]αίθδπβ, θαὺ δα ΟὨ]Υ 

αἰξοτηρίθα ἐο ρογβαδᾶθ ὕμθτ ΟΥ̓ ὑγου 8, ὑυμογθ8 {Π9 γϑύαγη ΤῸ {}18 ἴπ- 

θΡἔβυθηοθ τ)γ85 τηϑᾶθ ἴπ ἀθϑᾶς οὔ Ὀ]οοᾶ. νεωτερίσαι (80. ὥστε) 6χ- 
Ῥ]αίηβ τὰ ὁμοῖα. Ιῃ τοβρϑοῦ ἴο ὑπ6 θηραροπιθηῦ τοίουγθα το, οἵ, 11. 8. 

81. ἐξελθεῖν ἔγοτα ἐμ οἰὐγ οἵ Ῥ]αὔεϑϑ. -------- ἐπιϑέμενοι 15 ΘΟΟΟΙΏΙηΟ- 
ἀαὐθα ἴῃ οα86 ἰο ἀπεκτείνατε. ΤῊΪΒ οἰδιβθ, 85 ῬΟΡΡΟ ΤΠ ΓΚΘ9, 15 ρ᾽δοθᾶ 

Ὀθίογ οὖς μὲν---οὺς δέ, ὈΘοδτι86 Ὁ ὈΘΙΟΠ ΡΒ 411 ὕἤο ὈΟΓ [Π6860 Το] ύϊνθ 

ΟἸδαβ68. παρά, οογυ γα) ἴο. ἐν χερσίν, ὧν οοηιδαΐ, ἠαπα ἴο 

λαπά. ὁμοίως 8ἃ5 ἴΠο80 ΠΟ ψγογο θα οΠογοα δέου Πανὶηρ ΒΕ ΓΘ Π- 
ἀογθα ὑμϑιηβθὶνοβ (οὺς δὲ χεῖρας κ. τ. λ.). πῶς... «εἴργασϑε, ἤοῖο 
λανὸ ψ6 ποῖ ἄοπο ὦ ἀγοαάζιϊ ἀοοα ὃ ΤΗΐβ ἱπίουσοσδύϊοη ρϑυίακοβ οἵ ἐῃθ 

παίαγθ οὗ 8Ππ Χο ΟΠ, 8 ΠΑ. ΘΧΡΓΘ5565 ἃ Β.ΓΌ Πρ ΔΗ Πηδύϊγνο. 

8. καὶ ταῦτα -Ξ- 6βρεοϊαϊίψ. Οἷ, ΜῈ. 8 470. 6. τήν τε λυϑεῖσαν 

ὁμολογίαν 8η4 {Π9 δοοιϑαίίγοϑ οοππθοίθα τυ] ἰΐ, ἀτΘ ἴῃ Θρϑχθρϑίοδὶ 

ΔΡΡοβιοη ἢ ἀδικίας. 

4, οὐκ, “πὸ! ποΐί 17.) ΒΙοοιηξ, 
τηοηΐϑη Ἰπᾶρθ8. 

οὗτοι Τοίοτ5 ὑο 86 1,Δορᾶτ- 

ΟΥΑΙ ΓΙ 

ΤῊ ΒΡΘΘΚΘΟΥ ΒΌΠῚΒ ΠΡ ὈῪ 85βουεπρ' ἐμδὺ ΤῸ 411 (π656 ἐπίπρϑ ἰῃ6 ΤῊ ΘΌΔΠ5 τὶ ρ ΪΥ ἀουπδπᾶ ἐμὲ 

πο Ῥ]δέςθδηΒ 58.411 θ6 ῥα πἰβηρᾶ (8 1); Β8 ὌΤσΘ8. Προη {Π6 ἡπᾶσ68 ποῦ ἰο θ6 πιογϑᾶ ΒΥ ἐμὶν 
ΤΟΙΌΤΘΠΟΘ ἴο {Π61γ ΤΌυτηο  υἱγίιι 68, ἕο {Π|686, 1 ΠΟΥ ΘΥΘΓ ΠΔ 8ΠΥ, ΟΠΙΥ͂ ΘΠ Βαπορᾶ ἐμ οῖγ ῥτο- 

5ϑηΐ βτἶ]ῦ ; ΠΟΥ ὈΥ {ΠΕ ΒΡΡΘΔΙ8 ἴο [Π6 ΒΘ. ]ΟὮΤΟ8 οὗ ἐΠοὶγ ἀθϑα δηᾶ ἴο {πϑῖγ ουσα ἀθϑυϊξαϊίοπ 

(8 2); ἴοσ [π6 ΤῊ ΘΌΔἢ5 Πδα βυβοτγθα ΤῈ τηογθ ἰῃ [Π056 γ8οὸ τσοτ Ὀαςομοτοᾶ δὲ Ρ]δίθα πᾶ 

ὙὙ80 [6]] δὲ Οὐγοπθ8 (ξ 8); ἴῸΓ {πο γ τηϑηΐοϑὲ 8Πα ΘΠΟσ τη Οτ5 ΟἿ Π168 [ΠΘΥ 5ΠΟυ] ὍΘ ρα ἰΒΗΘ, 

πα Τα ΓΗ 5}. ἴο0 811 ΟἴΠΟΥ ΘΥ}]- ἄοουβ ἃ ΒΑ] αἴΑΤῪ Ὑγαγηΐηρ ὈΟΙΠ οὔ ἐμοῦ ἄοοτῃ, απᾶ ἐμ ἱπῆοχ- 

1016 ἀοίουτηϊπϑίϊομη οὗ [Π6 ΤιδοθαςθιποῃἑδΠ5 ἴο ΤΟ ᾶΓΘ58 {686 8 Β᾽ ΠΉ1]87 στίθυϑποο5 (88 4-1). 

1, ταῦτα ἄθρθηαβ οἡ ἐπεξήλθομεν, ΔΠ4 τούτου ΤΟίοΥ5 ἴΟγγαγ (ο 

{86 βοῃΐθῃοθ Ὀθρὶπηἰηρ ἢ ἵνα ὑμεῖς μὲν εἰδῆτε ὙΥΒΙΟῊ ΘΧΡΙΔΙΠ8 ὑπὲρ 
--ἡμῶν. ΤὴΘ νοῦ εἰδῶμεν 18. ἴο Ὀ6 ΒαρΡΡΙϊΘα ἴῃ ἐπ Ἰαύῦθυ οἴϑιβθ ἔγοτα 

{868 Ργυθοθαϊπρ ὁη6, τι {Π6 τηοα] θα 56η86, ἐλωΐ τ06 παν ὃ6 γεν ὁοη- 

Τγηιοα ἔην οὐ θοἴϊογ; ἴου, 88. ΒΙοοπηῇ. τϑιηδγ 8, ΘΧ ΡΠ ΟΠ8. ὑγθ 6 ποῦ 

πΘΘαρα ἴο Θοτητηπηϊοδίο ἴο {Ππθιηβ ᾽ν 98 Κπου]θᾶρο, οὐ 1Π6 Δ Ὁ] Π 655 οὗ 

Π|6 Ὁ ΤΘΥΘΗΡΌ. τετιμωρημένοι τ-Ξ κολάσαντες αὐτούς. 3010]. ΤῊΘ 

οομβίγπούϊοη οὗὨ {Π158 8π4 {π6 ργθοθαϊηρ ραυ ϊοῖρ]6 18 Θσρ] αἰ ηϑα ἰπ Ν. οἡ 
1 70: 8 Ἰ: 

2. εἴ τις ἄρα καί. ὅ6ο Ν. οἡ ΠΙ. θ6. 8 2. ἐπικούρους ὯδΔ5 (ῃ9 
ἔογοθ οὗ δη δαϊθοίιγϑ. διπλασίας ζημίας (80. εἶναι), οἰσἠέ (χρὴ τοὸ- 
ῬΘαίθα) ἐο δ ἀοιιδῖο ρμοπαϊέϊοθ, Αὐπο]ᾷ {πη κ8 {πδῦ {ῃ9 βἴπραϊαν ππατη- 
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ΘΓ 15 τϑα γᾶ, δηᾷ ἐπαὺ ἐπιφέρειν Βῃου] ὍΘ ΒαρὈ] 16, θα {Π6 Ἰατνβ οὗ 

ΘΠ] Ρ518. ἃ θϑϑῦ πιϑῦ ὈΥζ 0η6 βαθδααϊτοη οὗ εἶναι, 8ηἃ ἔπ βθῆβο ἰ5 ποῦ 

το 8} ν οΠδηρθᾶ. οὐκ ἐκ προσηκόντων, ““ηιοάο ϊδ (ΘΟΓΌΠΙ 
Ὠδύα 8) ποη, Φογυογυϊθγιί6." ῬΟρΡΡο. ΟΥ, ΠΠ]. 64. ὃ 4. ΒΙοοχηῆ, ᾿πβιγ 

ΟΘΗΒΌΓΕ5. ΑὙΏΟ]4᾽8 ὑγδηβιαίϊοη, σοη γα ἴο τολαΐ τ06 ἤαῦο ἃ γέρε ἐο φω-. 
»οοὶ 4} ἑδλθην. ὀλοφυρμῷ ({Π6]τ)---οἴκτῳ (γοῦν). ἐρημίαν. 

ΑἸ]Παβίοπ 8 τη8 46 ἴο νγμαῦ {η6 ΡῬ]δύεθϑμβ πϑᾷ βαϊᾷ δθουῦ ἐποὶν ἀθβογιθᾶ 
οοπαϊίίοη, Π]. δ7. ὃ 8. 

8. ὑπὸ τούτων 5 [0 Ὀ6 οοῃϑίμιιοίοα δέου διεφθαρμένην. ΤῊΘ ΠγΡοῖ- 
Ῥαίοη Ργομπηούθθ ΘΠ ΡΠαβϑὶβ ὈΥ ὈυΪηρίηρσ ἰπ Ἰαχύαροβιοη τούτων ἀπ 
ἡλικίαν ἡμῶν. ------- ἡλικίαν, ψοιέἠ, 1. 6. γοπηρ τηθη. ΟἿ, 1. }ιυυοηιιϑ 

Ξε. }ευυθι68. ὧν πατέρες οἱ μὲν---οἱ δέ, ἐλ6 γαξογ8 477 τολοηι, 80η16 

-π-τούΐλογ8, ἘῸΓ {Π18 Κἰ πᾷ οὗὨ ρδυύἶγθ ἀρροβίθομ, 50. Ν. οἡ 1. 89. ὃ 8. 

ἄγοντες, ἦγ ὑγῆίηρσίηρ οὐθ}. πρεσβῦται ἰΒ ὕΠ6 ρΡγραϊοδίο, δοίη 
ἰεγ οἷά πιθη, (Ξ-- ἴῃ ο]ἃ 869). οἰκίαι ἔρημοι (ΓΘρραῦ ὧν), τοῆο86. δ6- 
γεαυοα 7αηυὶζλ68. 

4. οἱ --τῶν ἀνπρώπων, ἐΐο86 πιθη. ΤῊ ρϑηϊῖνο ἴβ θαυ ἴγ8.. τς 
οἱ δὲ δικαίως. Βδροαῦ πάσχοντές τι. τὰ ἐναντία ΒΘ. ἴο Ὀ6 [Δ Κ6Π 

Δάν 8}, οην ἐδ οοπίγαγῳ. ΟἿ, Βδγη]. Βυπῦ. Ρ. 180. 
εἶναι, 50. ἀξιώτεροί εἰσι. 

ὄὅ. τὴν νῦν ἐρημίαν. ἘΘΙΟΓΘΠΟΘ δ ἀραίη τηδαθ ἰο [Π6 οομηρ]αἰπῦ οὔ [Π9 
ῬΙ]αΐοριηβ, 111. 61. ὃ 8. διὰ ἴῃ δ ἑαυτοὺς ἀδηούθδ ὑΠ6 τηθ8η8, ἐλ γοιιρῆ, 

ἐλιθῦν" οἵην ἀφόποψ. Κ. ὃ 291. Π΄. 8. Ὁ. ἀνταποδόντες---πείσονται. 

ΤῊΘ δουὶβὺ οὗ {6 Ῥϑυίϊοῖ ρ]8 βθθῖηβ Πθῦθ ἴο ὍΘ πιβρὰ ἔθου 1Π6. ξαύατθ ὈΥ͂ 

ὙΔΥ οἵὐἨ δηςοἰρϑύϊοη, ἴῃ Οὐο ἰο Βῃον πΠ6 οοπβδοποθ οὗ [Π6 Βρθβίκου 

ἐμαῦ ὕπ86 Ῥ]δίδθϑῃβ σου] 6 Ῥραηϊβηρᾶ, Οἱ, Κ. ἃ 266. 4. ἔ; Μι. 8 600. 

2; 5. 8.211. Ν. 8. ΑΒ 1Ὁ τϑβϑρθοῖβ ρα ῃἰβημηθηῦ ὈῪ θα ποῦ Ὀρίηρ 8π 

ἴση τιμωρία, ΒΙοοΙηῇ, ΔΡΟΪΥ Π]υϑύναῦθϑ {Π6 ἰᾶθα ὈΥ͂ ΟἿν ΤΆυΉ ΔΓ ΘΧΡΥΘ8- 

βίοῃ, ἀδαΐδ, 8 ἕοο σοοὰ 70. ἠΐηη. γὰρ ἴῃ ἔννομα γὰρ πείσονται ΒΘΘΙΏΒ 

ἴο 9 αϑ8α [01 110 ῬΆΡΡΟΒβ οὗ δηβυγθυῖηρ 8 ϑηὐοἱραύθα οὈ]θούϊοη, ὑπ 
{6 ῥα ἰβῃτηθηῦ οὗ {πΠ6 Ῥ]αύεθδμβ σχου]Ἱᾶ ποῦ 6 ἴῃ δοοουᾶδποθ τ ῖσἢ ἰανν 

ΟΓ 8ᾶρθ. προϊσχόμενοι 8Π4ἃ παραδόντες ἀρρΘηα οἡ πείσονται, Τὸ- 

ἔΌΓΘΠΟ6 Ὀθίηρ μΒδ ἴο ψνΠδῦ νγ88. βαϊ4 Ὀγ [ῃ6 Ῥ]αύθϑηβ, 11. ὅ8. ἃ 8, 189 

νου 8. ἐκ μάχης Ὀδίηρ δΔἀἀρᾷ Ὀγ (86 Βωούϊδῃ βρθᾶκθγ, καὶ οὐχί 
Ἐρρθδῦ τηθηα! ]} ῦ πείσονται. ἀλλ᾽... -παραδόντες. Οἱ, ΠΙ. δῶ. ὃ 2. 

ΤῊ ὑ14], ἢν Θν ̓ ν, ΥΠΙΟἢ ἐμ6 ῬΙαίϑηβ μδα ἴῃ τηϊη, τγᾶβ ἰο Ὀ6 ἃ Ἰθρ] 

ΟΠ6. 

0, τῶνδε, 1, 6. ἴπο Ῥ] αἰ, Π8. ἄνομα παϑοῦσιν, τοῆο ἤαυθ. 8:0}. 

οα «ναι εϊῳ (860. Ν, οἡ 1. 89. ὃ 8). ὙΏΉΘΓΘ ἰβ δὴ δη  Πϑύϊοα] τοις 
ΘΠ06 10 {Π9 Ῥιθοθαϊηρ ἔννομα πείσονται. ΒΙοοηΐ, 4180 ἢπαᾶβ {Π8 Β8119 

ΘΟΥΤΟΒροηἄθηοθ Ὀθύνγθθη ἀνταπόδοτε χάριν δικαίαν, δηἃ (π0 τγορβ οἴ 
ἴῃ9 ῬΙαίθδμθ σώφρονα---κομίσασϑαι χάριν, ΠΙ|. ὅ8, 81. ὧν -ῷξ 

ἐπίχαρτοι 
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ἐκείνων ἅ, οἵ ΒΟ {Π6 δη θοθᾶθπὺ ἄἀθρθη 8 οη χάριν, δΔηΠἃ (Π6 τοϊανθ 
Πτηϊ5 πρόϑυμοι ἃ5 ἃ ΒΥ ΠΘΟΔΟΟΒΪΟΔΙ ἀοουϑαύίνθ. ἁμαρτανομένων... - 

γίγνονται, διέ δοίη Θυϊΐ, 8ρθθοΐνθ8 ϑηυδοἰϊϑηθα, «τοὐέϊ, 7ἴη.6 δα; ργ658107}.8 

(ὔθγδ!ν, δον 8) αγ'6 ὦ ὁουθρἴης (ἴῸΥ νυ μδῦ 15 ὑσγοηρὺὴ. Δἢ Θιμρἢ 8815 15 

ἴο Ὀ6 φίνϑη ἴο ἔπεσι, 85 ΟΡΡΟΒΘαᾶ ἴο οὐκ ἔργοις ὙΥΒΙΟΙ ΤΩΔΥ Ὀ6 τη ΗΓ] 

ΒΌΡΡΙΙΘα. 

ἴ. κεφαλαιώσαντες, Παυΐπῳ ϑιηυηυθα τ», 8ἰαΐοα, δ». ποιή- 
σησϑε ΘΟΠΪΌΓΠΙΒ ἰο ὑμεῖς, ΔΙ ΠΟῸΡῊ 1ῦ ῬΓΟΡΘΙῚΥ ὈΘΙΟΠρΒ ἴο0 οἱ ἡγεμόνες. 

ΤῊΪΒ 15 40η6 ἴο ρἷνϑ Ῥγοιηΐηθηοθ ἴο {π6 ΔρρΙ]οαύϊοη ο {Π6 6886 'ἴπ Π8Π, 
οἵ δῦ νγ88 ἱπίθηαθα ἴο Ὀ6 δΔανδποθᾶ 8ἃ5 ἃ βῬΠΟΓΆΙ ΡυΪποῖρ]θ. Α νοῦ 

ἴῸΣ οἱ ἡγεμόνες ΤΥ ὈΘ ΒΡ] ἔοπὶ ἐπ6 ἀθροπᾶθηῦ οἰδαβα (οἴ. 7918 

ΚάΠη. ὃ 896. 8), ΟΥ 1Ὁ ΤηΔΥ ὍΘ ΘΟΠΒΙἀοΓΡα 85 τη γρϑα ἰηΐο {Π6 ΠΘῪ Βαὃ- 

7ϑοὐ ὑμεῖς. 866 Ν. οἢ ἐπιβουλευόμεϑα, 1. 82. 81. 

ΕΈΓΑΡ ΤΕ ΤΟ ΓΤ. 

ΤῊ Τιοοδερτποηΐδη ἡπ668 Δα ΠΘυΐπρ ἕο {Π6 ἸΘσ ] ἐν οὗὨ {Ποῖν χα δβίϊοη, ασαΐη ῬτΌροβα 1ξ ἕο Θ ἢ 

οὗ {π6 Ῥ]αἴξβϑῃβ, Βπα ΠΡῸ᾿ τϑοοῖ νἱπρ' 8. ποραίγθ Βηβυγου, Ραΐ 4}1 [Π6 τηθη ἰο ἀθϑίῃ, δη 5611 

ἴῃ ὙΤΌΟΤΏΘ ἢ 88 5δνεβ (ξξ 1, 2): 1Π6 οἷν 8ηα ΘΟ. ΠίΓΥ 816 σίγοη ἀρ ἰο ἐπ6 ΤΠ ΘΌδη5, ΠΟ 

ΒΟ00η οοπῆβοδίθ δπα 1856 ουΐ [Π6 ἸΔπ68, δηα ἀοβίτου {πῸ οἷἐγ ἴο 15 ν δὺν Τουπἀδίϊοηβ, δπᾶ 

δγθοῖ ΠΘᾺΓ ἴΠ6 [6 ΠΊρ]}6 οὗ“ πΠῸ 8 Ιᾶτσθ Ὀα Πἀἰη τὸν ἴῃ 6 Θηξοτίαἰ πτηοπΐ οὗ ὕγϑυ 6 }1618 (ξ 8); δπᾶ 
ἴμι18 νγ 88 Ῥ] αἴβοα ἀθϑίτου δᾶ [0Γ {πΠ6 βᾶκο οὗ ἴῃ ΤΉ ΘΌΔ88}8 (8 4). 

1, δικασταὶ ὈΘΙΟΠΡΒ ὕἤο {Π86 σϑ 5 ἀπέκτεινον ΔΠη4 ἐποιήσαντο. 

σφίσιν ὈΘΙοηρΒ ἴο ἐπερώτημα ἴῃ [ἢ 56η86 οὗ {π8 Βαθ᾽θούϊνο σϑηϊίνο, 

ἐλιοῖν' φιιοδέϊοη. ἘΒ]ΟΟΙΙἢ6]4, Πουγουοῖ,, οοπϑύγιιοίβ ἰ0 ἢ ὀρθῶς ἕξειν, 

«σοι ὃ6 γίφλέ (1. 6. Δαναπίαρθοιβ) 70. ἑλθηι. ῬΟρρο σι Βϑαργ, 

{πη Κ5 ἐπδῦ ἔχειν 1β {π6 ὑγιθ σϑϑάϊηρ. εἴ τι. -. «πεπόνθασι ΘΧΡΙ Αἴ η8 
ΔΡΡΟοΒΙ [1] 0η8}}}7 τὸ ἐπερώτημα. τόν τε ἄλλον χρόνον, 1. 6. {Π6. {1116 

Ῥούνθθη {Π6 Μίραϊδη ἱπναβίοη δηα {Π6 ῬϑΙοροπηθβίϑῃ Ὑγ8γ. ------- δῆϑεν 
18. ϑιαρ)ογθᾶ ἰο 5Βῃου {μδὺ {1Π||8. σγᾶθ [Π6 σγοιπα βδββατηθα ὈΥ [Π6 Ἰπᾶσοϑ, 
Ὀαὺ ποῦ {π6 Πἰϑίον 85 ΟΡ᾿ πο η ΟΥ Ὀ6] 16, κατὰ τὰς παλαιὰς ἸΤαυσα- 

νίου---σπυνδάς. ΟἿ, 11. 71. 8 2. τὸν Μῆδον ΤΟΙΘΥΒ. ἰο {ῃ6 βθοοπᾷ 

Ῥουβίϑη ἰηγϑβίοη. ὅτε ὕστερον... «αὐτοῖς. ΑἰΟΙ τορραίθα θχϑῃ- 
ἰηδύϊοπβ οὗ {Π18. Ῥαββαρθ, 1 8ῃὶ 16 ἰο δάορί, 88 {ῃ6 τηοβὺ βίτηρ] δηᾶ 

πϑίαγαὶ Θχρ]!οδίϊοη, ἐπα γ]οἢ τθρθϑίβ προείχοντο 8η4 οοηϑίχιιοίβ ἐπ π5: 

ὡς οὐκ ἐδέξαντο ([Π6 ΒΘΟΟΠα ΤΘΘΒΟΠ ὙΓΠΥ [Π6 ααθβίϊοῃ ργοροβρᾶ ἰο ἐῃ9 

ῬΙαἰθθδ 8 Ὑ788 ῬΓΌΡΘΓ, διότι ἠξίουν Ὀδίηρσ [Π6 ἢγβι) ὅτε ὕστερον προεί- 
χοντο, ἃ πρὸ τοῦ περιτειχίζεσϑαι προείχοντο αὐτοῖς. ΤῊΘ οοπ]θούαΓθ οὗ 
ΒΙοοιηῆρ!α 18 σγουίῃν οὗ δἰῤθηέίομ, νἱΖ. ἐμαῦὺ [ῃ6 ϑαίμου, δ8. οἴη ῸΓ 
ὈγοΥ 8 Β8Κ6, δπᾶ ἰο Ῥγθυθηῦ {Π6 τϑρϑεϊϊοη οὐὗἩ [Π6 βᾶτηθ Ῥῇγαβο οὐκ 
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ἐδέξαντο, 85. τυ] ἔθη ὡς οὐκ ἐδέξαντο, ὑπουρ ἢ ὍΥ ἀοΐηρ [Π18 πὸ ὈγΌΚΘ 
ἋΡ {86 Ῥγθηίῃοβίβ, 8π4 Ἰοῦ ἴῦ τὰπ ἱπίο {Π6 ρουξίοπ δωέγα ραγορη ἠιοβῖρ. 

κατ᾽ ἐκεῖνα ΤοΙΌΥ5 ἰο τὰς παλαιὰς Παυσανίου σπονδάς. ἡγούμενοι 
ον πεπονϑέναι ἴΒ ἃ Υἱγα}]} τρϑίϊοπ οὗ νομίζοντες... .. ἕξειν αὖ {10 
Ῥορὶπηΐηρ οἵ {Π6 βθοϊϊομ, Πα Τ]ΔΥ Ὀ6 Τοπᾶργρα, ἐλύπδίης ἐποηιβοῖθοβ 
γοϊοαβϑοα 7γοην αἷΐ οουθπαηύ οὐϊὲφαϊίοηβ (ἔκσπονδοι) ὃψ ἐϊιὲ8 }ιι8ὲ 7» 
(νοι μά ποῦ Ὅθθη τϑοθῖνϑᾶ), σηῶ ἐπαὲ ἐλοῳ ἠαᾷ ὅθθην ουϊϊ-ἐγοαϊεα ὃψ 
ἐδιοηνυ. τὸ αὐτὸ (80. ἐπερώτημα) ἄἀθρθηα8. οἢ ἐρωτῶντες. - ἕνα 

ἕκαστον παραγαγόντες,͵ Παυΐηᾳ ἰοα ἐδδηυ τι (1. 6. οδυϑθα {πιὰ ἴο Ὁ Ἰοᾶ 

ὉΡ) οὔθ ὃῃ οπθ (0 6 ἰηϊοιγοραίθα). ὁπότε μὴ φαῖεν, τολφη, ἐΐεν 

βαϊᾷ πὸ (ἴο {πΠ6 φιρβίϊοη). ἐξαίρετον ἐποιήσαντο οὐδένα. Ἀ. οοἸ]ᾶ- 
Ὀϊ]οοαρα δηᾶ βᾶγαρθ ἀθθᾷ, ἴὉΓ Ὑγ ἢ πὸ Ῥδ]]Ἰδύϊοη οαπ Ὀ6 Του πη, ὁχοθρὺ 
ῬΘΙΠΔΡΒ ἴῃ {86 δοὺ οἵ {πὸ ῬΙ]αίεθδηβ βρόκθη οὗ ἰπ 11. ὅ. ὃ 7. Τὸ ρρθβῖ8 
{πᾶὺ {1η6 ΑΥ̓ΠΘμΐϑηβ ΠΟ [Οὐ θα ραγύ οὗ {π6 ραγυίβοη (οἴ. 11. 6. ὃ 4) 

ΒΠδΓΘα {Π6 βδῖηθ [αΐθ, ἃ5 αἸα 4150 1,800, ἐπουρ ἃ πρόξενος οἵ {Π6 1,Δ66- 
ἀφιμοπΐδη8 (οἵ, ΠΙ. δ2. ὃ δ). 

2. οὐκ ἐλάσσους διακοσίων. ΤΠ ρΆΓΓΙΒοη οὗ Ῥ]δίεςοα οοπδιϑιθα οὗἁ 
400 ῬΙαίωδμβ πα 80 Αἰποπίδηβ (οἵ, 11. 78. ὃ 8), τηδκίηρ ὦ ἰοίβ] οὗ 480. 

ΠΡΟ οβοαρθα ὈΥ [Π6 5 ΟΘΒΒ [Ὁ] αὐδοπαρὺ ἕο 50816 [Π68 γγ8}}15 212, δπᾶ 

ΟἿΘ Ὑγ88 Ἰοϑὺ (οἵ, 1Π1. 94. ὃ 2), τ ΒΙοἢ αἰπηϊ πἰβηθα [Π6 σαγυΐίβοι ὈΥ 218. 
Νοὸν πο Πηᾷ {πα {πθγ σσοτο ραῦ το ἀθϑθ]ι ὈΥ {π6 ΤιΔοραεθηποηΐδηβ 200 

Ῥ]αἰεθδηβ δηᾶ 25 Αὐμοηΐδηβ, τηδκίηρ ἃ τοία] οὗ 458. ΤῊὴΘ πυσηθοῦ 42 

ὙΥΒΙΟῊ 15 ΤΘα αἰ θα [0 Πη8 ΚΘ 480, ΤΥ Ὀ6 βοὺ ἄοννη 85 ΘΟ ἰϑίηρ, [Π050 

ὙΠῸ ΡΘΓΙΒΗΘΩα ἴῃ [Π6 βίθοθ ὈΥῪ [ϑιηΐπθ, θα μϑβίϊοη ἔγοτῃ Δ ΌΟΓ, 8π6 Οὐ ΘΓ 

ΘΑΒ. 8] 0168. ᾿ 
8, ἐνιαυτὸν μέν τινα, αϑοιιὲ α ψεαγ. ϊγαϊϊαν ἴο {815 π86 οὗ τίς, 15 ΟΌ 

ΦΧΡΓΘΒΒΙΟΠ 80716, ὙΥΠΘῈ ἰὖ 15 ΔΡΡΙ]6α ἴο ἃ πα ΘΙ ΔΌΟΥΘ ΟΠΘ. τὰ 

σφέτερα φρονοῦντες, ““τοἦο ἠαᾶ γαυογοα ἐποῖν ραν." ΒΒΙοοιηξ, 
διακοσίων ποδῶν, ἔτσο ὨιιπὙ 6, 7οδέ δια δ ἃΒ ᾽ῦ ἈΡΡΘΑΥΒ ἔγοτ πανταχῆ 

κύκλῳ, ὙγΠ1Οἢ ΒΙΓΊΡΙΥ ταθ8η5 αγοιηα, ποὺ ἦν α οὗγοῖ6 ἃ8. βοῖὴθ ἐγΐδηβίαῦθ 

0. ΤΠ] ἸΠΠ τ γ88 ὈΠῚῸ ον! ἀοηῦ]ν ἴον [Π6 ἀοοοτητηοδδίίοη οὗ [μπΌ58 πγῆῸ 
τηϊρηῦ οοτὴθ ἴο ὑγουβῃϊρ πὶ {πΠ6 ἰοπηρ]6 οὗ ὅππηο. ἐν τῷ τείχει, ὁ 
ἐλ τραϊΐ, ποῦ ὑμένα πιωηῖα (1. 6. ἴῃ πΓ 06), 85 ῬΌΡΡΟ αἴδοι. Ἡρίτη. δηᾶ 

ΤδδΟΚ ὑγδηβιαΐθβ ἰύ. νεὼν ἑκατόμποδον. ΑΥΠΟΙΑ βᾶγϑ {Πδὺ {Π15 τγ88 

8ῃ. ΔΙ ΓΠΟΠΔ] ναὸς ΟΥ ΟΠΔΡ6], ἴο [8 ὍὁΠ6 ΔΙΓΘΔΑΥ οχ βυϊπρ ἴῃ 6 Ἡραῖον 
ΟΥ Βδογϑᾶ φῥγθοϊποί οἵ ὅππο, δηᾶ {πᾶὺ Ὁ νγὰ8 θα Ὁ ἴπ6. ΤῊΘΌΒΠΒ 
ἴο Ῥγορ  τἰαΐρ ἐπ6 Ῥ]αΐίεθαῃ σοδᾶθεβ, ὑσποβϑο ΠδύαΓ ἃ] ὙγΟΥΒΕΙΡΌΘΥΒ ὉΠΟΥ͂ 
μδᾶ 7πδὺ οχιουιηϊπαίθα. ἀπεμίσϑωσαν, πον ᾿ϊγοῶ οὐ, ἰθαϑοῖῶ, 7Ὸ7 
λΐγ9. 

4. ἄρτι τότε. Οἷ,. 1Π. 8. 8.1. 
ὅ. ἔτει τρίτῳ καὶ ἐνενηκοστῷ. ΔΟρΟΓΙΠρ; [0 (815 [Π6 Δ]Π18Π06 ὁΟΙη- 

ταοηοοᾷ Α, σ. ὅ19, Ὀαὺ ατοίο (Ηἰδβί. οὗ ασθθοο, ΤΥ. Ρ. 2322), ὈΥ 4. ὁοτη- 
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Ῥϑυίβοη οὗ {ῃ6 οἰγουμηβίδμοθϑ (85 τϑοουηἑθα Ὁγ Ηογοᾶοία5) πυΒΪΟἢ 
Ῥγουρηῦ 10 ἀθουΐ, τθοο 5 15 ΘΟΠΠΤηΘΠοϑτηθηῦ 85 ἰαἰθ 8ἃ5 ἃ. σ. 610, δέξου 

{Π6 δχραϊβίοη οὗ Η]Ρρῖ85. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΤΧΙΧ. 

ὙΠῸ Ῥεϊοροπποβίδη ἢἤθοί, νυ μἰο μδᾶ σόπθ ἰο ἔπ αβββίαποο οὐὕἩ [Π6 ΤιθβὈΪΔΠ8, Τϑί ΠΤ 5 ἴῃ 8 

αἰβροτβθᾶ οοπαϊ θη ἕο ῬΘΙΟΡΟΠΠ 6888, δπᾶ αὖ ΟΥΠ]Θὴ6 ἢ πα8 ΒΓΑΒΙ 485, ὙΠῸ 15 ἀθραϊθα Ὀγ [Π9 

ΤιΔΟΘ ἀξ ΟΠ Π8}8 838 ΘΟ ΏΒΘΙΙΟΓ ἴο ΑἸοΙ 65, π δὴ Θχρϑαϊοη ασαϊπβὲ Οὐσογτα Ἡ ΠΪΟΝ 18. ΠΟῪ 
οη ἴοοῦ (88 1,2). 

1. ΤῊΘ πυγαίϊν 185 ΠθῦΘ γθϑαμηθα ἔγοιῃ 111. 88. αἷ.... «νῆες 18 

ἴῃ βυθ] θοῦ οὗ καταλαμβάνουσιν, {Π80ὺ οΓα5. ὡς... κατηνέχθησαν Ὀεΐπρ 

80. Δαν ΌΪ8] οἴδαβο ἀθποίϊησ {ἴτηθ. ΤῊΘ ραγίϊοὶρ]65, φεύγουσαι, ἐπιδιω- 
χϑεῖσαι, χειμασϑεῖσαι, δπἃ [πΠ0 δΔα]οούϊνο σποράδες ἀδθηοίθ ἴπ φ»,ΙΔΡΗΪΟ 

ΟΥ̓͂ΘΙ [Π6 δανθηΐατϑϑ οὐ [815 ππβα οΘβϑία] ἃηα Δα] -οοΙημηδπαρα ἢθοϑύ. 

ξύμβουλον. 866 Ν. οη 1]. 85. ξ 1. 

2. ΤΏΘΓΘ 15 ΒΟΙὴΘ ΟὈΒΟΌΓΙΓΥ ἴῃ {Π|158 βθοίϊομι, ἃ5 ο γμδὺ ὅπῶς ΤΩΔΥ͂ 

ἀδρθπα ἀρορ. Βαΐ ἃ. ῬΙΌΡΘΙ αὐῤθηίϊομ ἰο μὲν---δὲ νγΥ}}} τϑθιοσθ (ῃ6 

αἸΠΙοα]ν. ὙΠΘΓΘ ὙγΘΓΘ ὕπῦ2ὸ ΤΟΆΒΟΠΒ ὙΠΥ͂ [Π6 1, ΔοΘαεςοιη ΠἾ8Π5 τνὶβΗραᾶ 
ἴο 5811 ἴο Οὐτουτα, υἱΖ. [Π6 5.18}1π685 οὗ [Π6 Αὐμοπίδη ἢθοὺ βἰδυϊοπϑᾶ δὲ 

Νααπρβοίαβ, ἀπᾶ {Π6 ἀρθϑῖσθ ἐο ἰδ {πΠ6 Ρ]δοθ Ὀθίοτθ {πὸ Αὐποηίδη ἢθοὺ 

ΘΟυ]α θ6 τοἰπίογοθα, ΤῊϊβ 1αϑύ σθββ0, Ὁ ΒΙοἢ ἸΟΡΊΟΔΠΥ 85 ΤΟ ΠμοΘ 

ἴο Βρθϑαϊῃρ οἡ ῃ6 θχρϑαϊομ, γϑύμου {π8πη ὙΠ ΠΟΘ 1Ὁ 5881] 6 βοῦ 
Οἢ ἴοοῦ εὖ 8]], 15 Ἰηἰγοαπορα Ὀγ ὁπῶς. 

ΟΗΑΡΤΈΕΒΚ ΤΧΧ.--ΤΧΧΧΥ. 

ὙΠ 656 ομαρίθυβ οοπίαϊη πυμαῦ ΒΙοου ΗΘ] ἃ ἸαΒΈ]Π 68118, ομθ οὗ {86 τηοβὺ 
ΒΟῸ]-ΠΔΡΡΟΎ ΠΟ ΠΔΡΡΑΕΥ6Β ΟΥ̓́Θ ΡΕΠηΘα, [Ιύ 15 ΤΟΡΠΥ οὗ 660 δὐϊθηίίομ, 88 
αΙβριαυίηρ ἴῃ 8 τηοβῦ ρσυαρῃϊς βύγ]6, ([ῃ 6 ἀριηομῃΐδοαὶ Ἰθησίμβ ἕο ΒΘ ἢ. τηθη 

Ὑ111 σο, μη ἈΠ πα 64 πᾶ ἱπίαυτνίαἰθα ὈΥ͂ Ῥββίοῃ, ρυϑ)υᾶῖοθ, πᾶ ἐμ ἤθγοο- 
688 οὗ ῬΑΥΟΥ Βρὶυῦ. ἘΒΡΘΟΙΔΠΥ δ06 ΟΠ Ρ5, 82, 88 σου οἵ Ὀεοίπρ' τϑδᾶ 
ϑϑΐη δηα ἀσαῖη, 88. ἀοθίδι]Ππρ (Π 6 σα ΌΒ658, ΡΥΟΡΎΘΒΒ, ἃπα ἀν θδα τ] γα] 8 θοία 
ΤΠΟΓΡΆ] ἀπ ῬΠγβιοΑ], οἵ {}18 ἕβοίίουβ δπα ββαϊἐϊουιβ βριυἱθ, [818 (θυ  ῆο 60] ] 50 ἢ 
Ῥδύνγθθῃ τηϑ 5868 οὗὨ {Π|86 ΒΆ πη 6 Θοτη Π ΠΪΥ, ὙΓΒΙΘῺ Ὀτουρσῦ 811 ἀρ θθοθ ΠΘαυΪυ (ο 

ταΐηῃ, δπα ἤροση [Π6 οβοῦ οἵ ΒΊ οι 1 μαᾶ ποῦ {ὉΠ}}ΥῪ τϑοουθυθα αὖ {ἢ {τὴ 
ὙΠ θη βυθ]υραίοα Ὀγ ῬΆΏΠῚΙΡ οἵ Μαοθάοηῃ, 
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ΟΠΑΡΤΕΒ ΤΧΧ. 

ΤῊΗ6 ΟὈΥΟΥ ΔῈ ὙΠῸ Π84 ὍΘ 86 ῬΥΒΟΠΘΙΒ ὈΥ ἴΠ6 ΟΟΥ ΠΕ} Δ η8, οα. ἐμοῦ σϑύθπστι ΠΟΠῚΘ 
Θηᾶραγου ἴο νυ μγανν {Π6 βίδίθ ἔτοπὶ ἴπ6 ΑὐΠμΘηΐδη ἴο ἔπθ Οὐ ἰδ ᾿ἰπύθγοβίβ (8. 1); δας 

Ἐπ οἰ ΕΠ ΖΟΠΒ ἴῃ 8 ἢ ΘΞΒΘΙΠΌΪΥ ἀθοϊατο ἴπ ἴϑγυου οὐἨὨ ΑΙΠ6Π8 (δ 2); ὙΠΟΙΘΌΡΟΙ {Πο56 Β8 ΠῚΘ Ῥ6Γ- 

ΒΟ ΡΓΟΟΘΘΘΩ͂ ἴο ᾿Τ 68 0}} Ῥ ΘΙ (ΠΪ88 οὗ δἰζοιηρπρ' ἰο Θηβ᾽αν 6 ΟΟἸουτα ἴο ΑἸΠ6 ΗΒ (ὃ 8); Ὀαΐ ἢθ 

Ῥοῖπρ' δοαυϊ 64 σΟΠΔΓΡῸΒ ἴΠ6 1 ἴπ ἔπτη τ ἢ 8. νἱοϊδομ οὗἩ [86 ββογθᾶ ϑποϊοβασο οὗ δυρὶϊου 

8πᾷ ΑἸοΙποιβ (8 4); ἴΠν 816 10 πα συν Ῥαὰΐ Ρ]οδᾶ [ὋΣ ἃ ταϊΠσδξοη οὗ ἔπ6 βοηΐθηοο, ἱπ 

ὙΥΒΟἢ. ΤΠΘΥ 8.6 ΒΟ ΘΟ ΒΥ Ορροβοᾶ Ὀγ Ῥοιςΐ85 (8 ὅ) ; {Π6 ν ἀθίθστηϊπο, ὑπ ογοίουθ, το σϑὲ 

τὶ οὗἨ πἶτη, βδηα Ὀαγβίϊηρ ἱπίο ἐπ6 βομδίθ- οιβθ ἴῃ υ ΚΙΠ Εΐπὰ ἀπᾶ βἰχίν οἴ ΠΟΥ Βα πδίουβ ἀπ 

Ῥτῖνδίθ ΡθΥβΟ 8 (8 6). 

1. οἱ αἰχμάλωτοι. ΟἿ, 1. δ4. ὃ 2; ὅδ. 8 1. περί, αδοιΐέ, ογν αἀο- 

ὁοιυέ Ωγ, Κ΄. ὃ 295. Π|. 8. τῷ μὲν λόγῳ---ἔργῳ δέ. 866 Ν. οχ 1]. 
θὅ. ὃ 9. ὀκτακοσίων ταλάντων (3. ὃ 200. 4). ΒΙοοχηΐ. {Π1ΠΚ8 {115 

Β1ΠῚ) 00 ὨΙρἢ, ἃπΠα σου] σϑϑᾶ τυ ἱ{ Κ 4118 ὀγδοήκοντα. Βαῦ {πδὺ πατη- 

ῬῈΓ σου] θ6. ΘαθΆ}}ν ΟὈ]θοι πα Ὁ]6. οα δοοουπῦ οὗ 1ΐ8. ΒΠ1811Π688. 

τοῖς προξένοις διηγγνημένοι, δοίη δαϊϊεα ὃν ἐλιοῖν »γοφόγυῖ, ἕκαστον 
«ον μετιόντες, σοῖηρ ἰο δαοὴ, ογη6 Γ᾽ ἐδ οἰξίφθη8. 

2. ἀγουσῶν 18 ἴῃ {Π6 Ρ].ΓΑ), Ὀθοδιιβα ἰὖῦ τϑίουβ ἕο ὈΟΓῃ 8}105. ----- 

καταστάντων, 80. τῶν πρέσβεων τοῖς Κερκυραίοις. ὅϑοιηθ ὙγΟΙ]ἃ ΒΌΡΡΙΥ 

Κερκυραίων, {Ππ| σοηϊίϊνο Δυβοϊαίθ Ὀθὶηρ αβϑᾶ ΤῸ {πῸ ποιηϊηδίϊνθ, ΟἿ. 
61 5 Καμη. ὃ 710. α. ξύμμαχοι. ὅ66. Ν. οπ ξυμμαχία, 1. 44. ὃ 1. 

Πελοποννησίοις... « «πρότερον. ΤῊΪΒ του] οὗ {π6 ο]α βυβίθιῃ οὗ 
ΠΘαΐὉ}} ἐγ, 5Πονγβ ὑπαὺ {Π6 ἰηύτγῖριιθβ οὗ [88 ῬΡΘΥΒΟΠΒ π8ὺ ΒΡΟΙΚΘἢ οὗὨ γγ9 9 

ΒΙΙΟΟΘΒΒΙ Ὁ] ἴῃ Ραρῦ αὖ Ἰθαϑῦ. ͵ 
8. ἦν γὰρ (οἵ, 1. 81. ὃ 2) ἱπίτοάπορβ {Π0 τϑᾶβοῦι ῊΥ ῬΟΙ 88. τγᾶ8 

᾿τηρθϑομθᾶ, Τὴ οἴδιβθθ δ΄Θ ἰηνογίθα ΤῸ {86 βακθ οὗ θιῃρῃϑβίβ, [Π0 

ΠδίαΓ8] οΥ̓ἄθυ ὈθΙηρ,, 88 606]. ΤΟΙΊΔΓ ΚΒ, καὶ Πειϑίαν ὑπάγουσιν οὗτοι οἱ 
ἄνδρες ἐς δίκην, ἦν γὰρ ἐδπελοπρόξενός τε τῶν ᾿Αϑηναίων καὶ τοῦ δήμου 

προειστήκει. ἐδελοπρόξενος, ὦ υοϊιιγυζαγῃ Ῥγοαθηοϑ. ὅθ Ν, οἡ 1]. 
99... Τ᾿ τὸν δήμου προειστήκει. ϑοΙηθδ ΤΟΠΩ͂ΘΡ {Π15, ἢ6 τ0α8 ἴοι" 
47 ἰλ6 αθηιοογαζίοαϊ ραγέψ ; Ὀαὺ 1 ὑπῖπὶς ἢ ῬΟΡΡοΟ {πδῦ 1 τηθϑηβ, ἢ6 
τδα8 ὦ Ἰοααίη ἡναγν αηιοτῳ ἐδι6 Ῥεορί. οὗτοι οἱ ἄνδρες, 1. 6. οἱ ἀπὸ 

Κορίνθου ἐπανελθόντες, οἱ προδόται. 83.010]. 
4, ἀποφυγών, δοῖηῳ αοφιλεεά. χάρακας, 8ἰωΐε8, οἵ 6-}70}8. 

μία... -στατήρ. ΑΔΒ {Π15 νγὰ8 Ὁπαουθύραϊν {Π6 Β,ΠγῸΥ βίαίον οἵ ΤῸ Ὲ 
ἀγδοῆτηδβ, ἔπ γ6 τηπβῦ ἤανθ ὈΘΘη ἃ ργοαϊσὶουΒ. Πα] 61 οὗὨἨ ἔπθ80 βίδκοβ 

οαὖ, ἴο μᾶγο Ταϊπθα το ἢ ῬΘΥΒΟΠΒ Εἰκθ 0π0 ΟμΘ8. ΠΘΥΘ ΒΡοΚθη οἵ. 1ῦ ἰβ 
ποῦ ΠΘΟΘΒΒΔΓῪ 0 ΒΌΡΡΟΒΘ {πδῦ {Π6 ὑγθθβ ὑσϑῦθ οαὖ ἄονγῃ ἴῃ {Π|686 βδοιθᾶ 

Ἰπο]οβα 98, [9 γΟΌ Πρ; ΒΡ ΡΒ δα ὈΟῸρΡἢ5 οὗ {π0 ὑγθθ8 Ὀϑίηρ ἀοι Ὀ.1658 

τοίου (ο. ΤΙῃ ουὐεϊηρ, [Π686, {6 ῬΘυΒΟΒ δοοιβοα πηϊρ]ιῦ ποῦ ΒΌΡΡΟΒΘ 
{παῦὺ ΠΟΥ ἡ γ6 170 ν]ο]αϊ προ ΔΩΥ Ἰανν, ΘΘΡΘΟΪ ΠΥ ἰδ, ἃ8. Αὐπο] ἐπ η Κ8, ΤΠ Υ 

πους ξαξν χὴν» 

- ΧΑ: 
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σοτο ἰθπδηίβ οὗ [π6 βδογθᾶ στοιηᾶβ, δπᾶ δᾶ ᾿πμουϊ θα [ῃ6 ροββθϑεῖοῃ 

οἵ 10 ἔτοτα {Π|6 11 Δηοθϑίοτβ. 
δ. ὀφλόντων δὲ αὐτῶν, ἐΐ686 δοῖπρ γοιιγια συμ, ἃπ οὗ οουτδθ βθη- 

ἰοπορᾶ ἰο ΡΔΥ {89 ἤπθ. ὅπως ταχάμενοι ἀποδῶσιν, ἐπαΐ ἐλον ηυϊρῆΐ 

γαψ ὃν ἐπδέωϊηιθτυίϑ (56. κατὰ χρόνους. ΟΥ̓. 1. 117. ὃ 8), ἀθρομ8 οῃ πρὸς 

ἐν νν καδεζομένων. 

θ. ἕως ἔτι βουλῆς ἐστι, τοϊ16 ἦ6 δοϊοπιοά ἰο ἐ}ι6 ϑοπαΐθ. ὙῈΘ β0Ὁ- 

Ἰαποῖῖνο σου] μανθ Ὀθθῃ 8 ἴοηῳ α8 ἦθ τοα8, οἴο. ΟΥ̓. 5618 Κύβῃ. 847. 

Οὐ. τοὺς αὐτοὺς... «νομίζειν. “Δ Βοῃίοηίίδτη τροίθ Β]οομηξ, 0 

7ογην αν αἰζίατιοο οβεηδῖυο απα ἀεγοηϑβῖυο." ῬΟΡΡο. 

μῆς (ϑο. ὄντες). 866 Ν. οη 1. 118. ὃ 2. 

τῆς αὐτῆς γνώ- 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΤΧΧΙ]. 

Αἴᾶον {Π18 ἀοϑᾶ οὗἉ νἱοίθποθ {πὸ τ βέοογα 168] ῬΑΤΕΥ ἈΒΘΘΠΊὉ]6 {Π6 ῬΘΟΡΪΘ, Θηἄθανου ἴο 15 

ἐπμεῖν ἀοίηρβ, πᾶ οἴβοι ὈΥ ΘΟΠρΡ]ΒΟΓΥ͂ ΠῚ ΘΆΒΙΙΓΘΒ [ῃ6 Ραββα οἵ ἃ ἴδνγ, {Πδΐ ΟΠΪΥ ὁΠ6 ΒΕΪρ οὗ 

ἰτμου οὗ {πὸ ΒΘ Ουθ 8 588} Ὅ6 δατηϊ θα δὲ 8 {{πὴ6 ᾿πίο ἴῃ ΠΆΓΡΟΥ (δ 1); ἴον ΤΟ 

ἘΠΘΥ 56 πᾶ δια θαββαᾶουβ ἴο ΑἸΠ6Π8 ἴο 15 {{Π )}| ὑΠοἷτ μη σο οὐ ΡΟΙΪοΥ (ὃ 2). 

1. ταῦτα τοῖοτϑ8 ἴο {π6 δοῖβ οἵ υ]οθποθ νυ ΒΙοῃ Πδα πδῦ θΘ6Π ῬΘΓρΡθ- 

ἰγαῖρα. καὶ ἥκιστ᾽... «᾿Αθηναίων, απ ([μο56 ὈΥ τ ΒΙ68) ἐλόν τοοιυϊα 

Ἰοαϑὲ 6 εγηϑϊαυφα, (Ξ-Ξ- Θβοῦρθ [Π6 ἄδηρον οἵ Ὀδβίπρ ϑηβὶανθα) ὃψ ἐλ6 «Α{}6- 

γυϊωη8. δέχεσθαι. Ἐδρθοδῦ εἶπον ἴπ {Π6 56η56 οὗ ἐκέλευον. ΟἿ, Κα. 
ὃ δδ. 8. Ν. 18. ἀλλ᾽ ἤ, ὀποορέ, οὐδογιοῖθα ἑμαη. ΟἿ. Κ. ὃ 822. Ἐ. 10. 

ἡσυχάζοντας ὈΘΙΟΠΡΒ ἴο [89 Β]θοῦ οἵ δέχεσϑαι (οἵ. 11. 7. ὃ 2), 
ΔἸ ΠΟ ρΡ βοῖηθ σοπϑύγαοῦ ᾿ὺ τνῖΠ μιᾷ νηί. ὙΠ1Β ΒΘΘΠῚ8 ἴ0 ὍΘ ΠΠΠΘΟΘ8- 

ΒΑΓ, ἴῸΓ ἃ ΒΙῃρ16 βῃῖρ σου] ΠαΡΑΙΥ σθηῦαγθ ᾿ηῦο 500} ἃ ΠΆΡΘΟΙ ἴῃ ΔΠΥ͂ 

οἴμοῦ [Π8π ἃ Ῥρϑδοθία! τηϑηποῦ. ΤΠ6 οοπδβίγποίίομ ὙγΒ]Οἢ 1 Πᾶγθ σίνθῃ 
15 {Π6 οὔθ δαορίϑαᾶ Ὀγ Ῥορρο, (οβ]]θῦ, ἃπᾷ σι ρον. 

ἐκεῖ ((. 6. δῷ ΑἿΠ6η8). Οοο]. 5805 ὑπαὖ [Π6 [{]] 

οοπϑίγαποίϊοη 18 τοὺς ἐκεῖ, ἐκεῖσε καταπεφευγότας. ἀνεπιτήδειον ἴο 

Οὐτοντδ. ἐπιστροφή, ριιγυϊδίνηιοτιδ, “ Οαδυ! σαίϊο Θχθ]απη, δῖ που ΐβ 

τοῦυ5 βίυοτοπί.)") Βοίῃθ. ϑοιηθ τϑ πάρ ἴΐ, τουοζμίϊοηι, ΟΥ̓ ὁοτιγι67- 7600» 

ζωϊζίοτι. 

9. ὡς --Ξ ὅπως. 



884 ΝΟΊΤΕΒ. ᾿ς [ΒοοΚΊΠ. 

ΟΗΑΡΤΕΒ 1ΧΧΤ7]|. 

ΤῊΘ ΟὈΓΟΥΤΘΒΠ ΤῊ ὈΔΞΕΔΟΥΒ 816 ΔΡΡΓΘ ΒΘ παρα Ὀγ {Π6 Αἰ 6 πῖ8}8 (8 1); [Π6 δττῖγαὶ οὔ ἃ Οοτίπ- 

{ΐδη ὑυΐσθιηθ ΘΠΟΟΙΓΆΡῸΒ [Π6 ΔΓ ΒιοΟΥΑ 68] ΡΑΤΕΥ ἴο δἰΐδοκ [Π6 ἀθιποογδίοδὶ, ἴηι τυ] Οἢ ἸΠΟΥ 

ΘΟΙΩ6 οϑ᾽ νἱοίοτγϊουϑβ (δ 2) ; {Π6 Ἰαἰίθσ, μονγθυϑυ, ἴῃ ἴΠ6 πἰσιῦ βοῖζθ ΠΡῸῚ ἔπ οἰϊαᾶθὶ δηᾶ 

ΟΟΟΌΡΥ ἴῃ6 Ἡγν]]αῖο ροτέ, ἴῃ 6. οἴ Ῥυίν ἰβεῖηρ Ῥοββϑθββίοι οὗ ἔΠ6 τηδτκοί ρ]δο6 δπὰ ἐῃθ 

ΒΔΓΌΟΙ Θοπο σπου ἴο ἰἰ (8 8). 

1. ἐλθόντων ἰδ Ῥαὖ ἴῃ [ῃ6 σοηϊςῖνο Ὀθοϑαβθ ἴο τούς τε πρέσβεις, ἴο 

ὙΥΒΙΟἢ ἰῦ ῬΓΟΡΘΙΥ ὈΘΙΟΏΡΒ, ὕΠ6Γ6 15 δα θα καὶ ὅσους. 
ππἰΐρ τ ἢ [86 Δυιβίοοσαίϊοδὶ ῬαγΟΥ αὖ ΟὐΟΤΟΥτᾶ. 

2. ἐλθούσης τριήρους Κορινξβίας. ΤῊΪΒ 5Πονγ8. (ῃ86 ΠΟΙ]Ο τ Π6885. οὗ 
[86 πραγ! [0 ὙΠῸ} ὑπ ΔυΙβίοου δύ] 081 Ῥαγὺν ργοίοπαβα, δηα {ποὶγ 

Βα θβθαπθηῦ οοπαποῦ ΓΘηΘΥ5. {Π|6Πὶ 1655. {Π6 οὈ]θοῦ οὔ οἵμ ΒΥ ΠΡ ὮΥ ἷπ 
{Π6 ΒοΙΓΙΌ]Θ τηϑββϑογρ, τ ΒΊΟἢ ἐδ η Πρ ὨΘΙΡ ΠΌΙΠΌΘΙΒ [ῸΓ ΒΘΥΘἢ 5πὸ- 

οοββῖνθ ἀδυ5 (οἵ, ΠῚ. 81. ὃ 4. 

8. τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα. (Ἕ]. ΤιΘαΚ ἴῃ ἃ. οομητη πο ϊοη ἐο ὌΓ. 

ΒΙοοΙηῆο]α οἰΐϊρα ἴῃ Πβ ποίβϑ, σῖνϑϑ ᾿ἰῦ 85 ἢΪβ ορ ποτ {παὺ ἴπ6 Ἡν]]αἷο 

Ῥογῦ Π6ΓΘ τηϑη ]οπθ 15 0Π6 5826 85 {π6 ροτγῦ Καἰἱκίοραϊο, ἴῃ ἐπ6 ἔγοπῦ 

οὗ βοῇ 15. {Π6 ΤΌΟΚ οἵ ὉΠγββθθ. Οπ {Π6 οἰ Ὶ 5146 οὔ {Π6 Ῥϑπίπβαϊβ, 
ΟΠ {Π8 πουΐῃ, 15 ὑΠ6 ΒδῦθοΣ ἐγοηθηρ ΕΡΙΓῚ5 (πρὸς τὴν ἤπειρον). ΤΠ 5 
δοοογᾶβ τ] {πΠ6 ἀθβουϊ ρύϊοη λεπτὴ δ᾽ εἰσίϑμη κ. τ. Δ. σίνοῃ 1ῦ ἴῃ Οαγ88. 
6. 264, ἔγοπι ὙΠΟ ἴῦ ΔΡΡΘδὺ5 ἐπϑὺ 5Βῃ105 Ὑγϑθ ἀγαυγη ΠΡ Οἡ. 680} 546 
οὗ [815 ΠΑΥΤΟῪ βύτ]ρ οὗ πᾷ, οἱ δέ, '. 6. 89 δι᾿δίοογ ίϊοδὶ ρᾶυίυ. 

ἔπεισαν ἴο 

ΘΗ ΡΤ ΕΒ  ΣΟΣΎΜΤ, 

"ῊΘ 5[δυϑ ἅτὸ ἰηυϊ ρα ἴο Ἰοὶπ {Π6 ΤἈΟ ΘΟ, ὙΥΠΘΤΘΡΟΠ {Π|6 στοϑίοσ ρογίϊομ οἵ ἔΠ|6Πὶ δ᾽ 6 στ ἢ 

{πο ἀοτποογδίβ, Δηἃ 6 οἴ Υ ῬΑ 816 τοϊηΐοτοθα ὈΥ ΒΟΠῚ6 ὈΔΥΡΑΓΙΔΠ ἔγοσα ἔΠ:6 σοπεϊη θη, 

1. ἠκροβολίσαντο, ἐΐεοψ 8}1γηυϊδηεᾶ. τῷ μὲν... -ξύμμαχον. ΤΙΪ5 
γγ85 ἴο ᾶνθ Ὀ66η Θχρθοίθα, 85 ἴῃ {Π6 Δ βίου [108] ΡΥ σοῖο ἀουθύ- 

1655 ἸΏΒ ΠΥ ὙΠῸ Πδα ΟρΡΡγοββθα δηᾷ τη] γραϊθα {Π|0 Β]αυθβ, ΠΑ ΠΟῪ Ὑ788 

{π6 {ἰΠ|0 ῸΓ ΤΘΥΘΏΡΘ. ἐπίκουροι. ϑΌΡΡΙΥ παρεγένοντο ἔτῸΠ [ῃ9 
Ῥγθοραϊηρ οἴδαβθ. ΤΉΘΒΘ Ὑγ6 ΓΘ ΦΧ, αγθ8. ΟἿ, 1. 47. ὃ ὃ. 



σπαρ. υΧΧΥ.] ΝΟΤΕΒ. θδὅ 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΤΧΧΙΥ. 

Α Ῥαξεῖα βοὸπ βῆξιιθβ, 'π ὑγμΐοἢ ἔπ ἀθιποογϑ 681 ῬΑΤΕΥ το υἱοίοσίουιβ (8 1); [86 ΟἴΟΥ ῬΑ 

ἴῃ βοι-ρτοίθοϊοη βοὲ ἔτ ἴο ἔπ8 μοῖ588 Δτου πᾶ ἴΠ6 τηϑτκοί- 866, ΒΥ ὙΥ ΒΊΟΝ. ΤΠ Οἢ ῬΓΟΡΘΤΙΥ͂ 

15 φοπβαπιθᾶ, ΤῊδ Οοτὶπἰ ἴδῃ 511} 58115 ατυϑν,, δη ἴῃ ὈΔΙΡΑΤΙΆΠ 8ῸΧΊΠ]ΔΥΙΟ5 ΒΘΟΓΘΟΥ ΙΘ8 9 

ἴον [88 οοπέηθῃηξ (δ 2). 

1. διαλιπούσης δ᾽ ἡμέρας, α ἄαψ παυΐπρ ἐπέογυθηθά. 

8566 Ν. οἡ 1]. 4. ὃ 2. 
ῷ, περὶ δείλην ὀψίαν, ἐοισαγἃ8 {Π6 οἶο86 47 ἄαψ. ΟΥ̓, Ἰθαῦ!. ΤΙΣΙ]. 

Νο. 89. 4. 8366. 8150 Τῇ ποίθ οῃ Χβϑῃ. ἀπϑΌ. 1. 8. ὃ 8. Τὰς, «πὶ 

ἀγορᾶς, {1056 ατοιιπα ἐδι6 παν οΐ. τὰς ξυνοικίας, ἐδ 7αηυϊψ-Ποοῖ8, 

Ζαπείϊψ Ἰοαφίηφ-λοιιδοδ. ΤΊ που 15 πιβϑᾶ οὗ 8 Ποῖβθ ὁοοαρὶ θα ὈΥ ὕνγο 

ΟΥ̓ ΤΠΟΤ6 {ἈΠ} 11165, Ορροββᾶ ἰο τὰς οἰκίας, λοιι868 ἐπιαδὶἑοα ὃψ οπῖψ ΘῊ6 

Ζαπιῖϊψ. Ἤδπορ {110 Ἰαῦξον ΤΏ8 Ὁ Ὀ6 ΘΑΒΠῪ τοί ἴο [Π9 Ποῦβ65 οὗ {89 

τίσι, {π6 ἴοτιηθι το [Π6 Πουιβθ8 οὐ {Π6 ΡΟΟΥ. φειδόμενοι οὔτε οἰκείας 

οὔτε ἀλλοτρίας. ὅ.. ὃ 198. ἐκινδύνευσε, τοοιιϊὰ ἤατυο θθθη ἔπι ἀαηφΕΥ". 

Το Ραγέϊοῖ ἂν ἰ8 οὐαϊ ἐοα, θθοασβθ {Π6 γϑιῸ ᾿ΐβθ! ἢ ἀθηΐθβ [Π6. δοῦμδὶ 

οχἰβίοποο οὔ {π8 ἐπΐηρ ΒρόΚοη οὗ, Δπα ΟὨΪΥ ἀθποίθβ ὑπαῦ ἡνΠο0}} {Πτθδῦ- 

ομθα το μᾶγ θθθῃ ἴπ οχἰβίθποο. ΟἿ. Κὶ 8 260. Β. 6. διαφϑαρῆναι 

ἀοποίοβ ἐπαῦ πὶ ὙγΒἸοἢ 1Π6 ἀδηρεῦ ἜΧΡΓββθα ἴῃ ἐκινδύνευσε οοπδβἰβίθᾷ, 

ΟΥ̓ Μῦ. ὃ ὅ94. ὃ. 
8, οἱ μὲν γτοῖδι5 (0 {Ππ6 ἀεϑιποογαίϊοα! ραυῦυ, πα 5 {Π6 5πθ]θοῦ οὗ 

ἦσαν. ὡς ἑκάτεροι (οἴ. ὡς ἕκαστοι), φαοΐ, ὃψ ἐλοηιδοῖυο8 -- ἃ5. ὑμ9 

πἰρηῦ ἔοαπα 680} ρδγίυ. 

- ΄ 

τῷ κεράμῳ. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΊΧΧΥ. 

Νιίοοβίγαϊαβ δυτῖνϑϑ αὖ Οὐτοντα συ ἱὰ ἔπνοῖν Αἰμθπΐδη ΒΕ ΡΒ, 8Πα Θπ ἀθανοΥ8 ἴο οϑδοΐ ἃ τθοοπ- 

οἰΠἸαου Ὀδίσσθοπ {π6 ἴδοῖίοῃβ (8 1): ἴπ συ ΒΙο ἢ Βαγίπρ βποοροᾶρα, 6 15 δθοιξ ἰο {86 ἢΐ8 

ἀορατίατθ, ὙΥΠ6Π βοπιθ οὗἨ ἔΠ6 τί βίοογδἐϊ 98] βϑτίν ἔβατῖπο' ἐΓΟΔΟΉΘΤΥ {86 τοῦασθ 'π ἃ ἴθ πη} }]0 

(88 2, 3), Ποτο ΝΙοοβίγαϊαβ ἱπ γδίπ δίζθμηρίβ ἕο Θποοῦγασο ὕπο πὶ πᾶ ἱπᾶποθ ἔμθιπ ἴο τῖϑο, 

τ ΒΟΓΘΌΡΟΙ ἴῃ 6 ἀθιποογϑεϊ δὶ ῬΑΓΕΥ͂ ἐ8 6 ΔΥΤΩ5 8 πᾶ 8τὸ τοδίταϊ πϑᾶ ὕγοτῃ ἰδ ΒΟ π16 οὗἉὨ {6 Γ 

ΘΡΡοποηΐβ ΟΠΪΥ ὈῪ ἴπ6 ἱπέοτγίθγοποο οἵ Νιοοβίγαϊαβ (8 4): (Π 6 Ὺ ἤΠΑΠΥ Ῥτθυ δὶ} ὁπ {Π|6 Βαρρ]}- 

απΐϑ ὙΠῸ μδα ποὺ βίοι τοΐαρο ἴῃ ἐπ 6 οι ρ]6 οὗ απο, ἴο τίϑρ, αἴξ τυ Εἰσὶ ΠῸ Ὺ δτὸ ἔγαῃβ- 

νοτίρα ἰο μι ορροϑβίξο ἰβαπᾶ (Ἐ ὅ). 

1. Νικόστρατος. ΤΠΘ ΠΒΟΠΟΙΔΌΪ6 ἃπᾷ παϊηδηθ οοπαποῦ οὗὨ {Π15 σϑη- 
Γαδ], ἰπ (ῃ6 αϑαὶνβ οἵ ΟΌΤΟΥΤΆ, 858 Ὑ76}} 88. ἢΪ8 5111} ἃπα σϑ]]δηῦ Ὀθαγῖηρ 

ἴῃ θα 16, τουαιϊη 5 τ ταθοῖ οὔ ῬΒογμηΪο. 6 888}} ἢπᾷ {πδὺ ΒΘ ἤριγθβ 

ΘΟΠΒΙ ΔΘΓΔΌΪΥ ᾿π {Π6 Βα Ὀβθαπθηὺ Πἰβίογυ, ἀπ0}} ἴπ {π9 Ὀδύυ]9 αὖ Μαηΐζίποᾶ 



686 ΝΟΤΕΒ. [Βοοκ ΠῚ. 

6 8. 5] αἷπ (οἵ. Υ. 61-74). ξύμβασίν τε ἔπρασσε, οπαεαυογεᾶ, (560 
Ν. οπ 1. δ7. ὃ 4) ἐο εβθοέ αν αργεθηλθγυύ --- ὅθ τηϑκὸ ὕΠπ6 Ῥ8} 0168 ΤΡ Θ Πα. 

τοὺς δ᾽ ἄλλους ἰδ {π6 Βαθ]θοῦ οἵ οἰκεῖν Δη 4 ἄἀθρθηᾶβ οἢ ἔπρασσε. 
ὥστε... -νομίζειν ΥΘοΥΒ ἴο πρὸς ᾿Αϑηναίους 8πα ποῦ ἴο πρὸς ἀλ- 

λήλους. 
2, οἱ δέ, 1. 6. ὕπ6 ἀθῃηοοναύϊοαὶ ῬΔΙΙΥ. τοῦ δήμου προστάται. 

566. Ν. οἡ ΠῚ. Τ0. ὃ 8. ξυμπέμψειν. ΘΌΡΡΙΥ ἔφασαν ἴγοτα {80 

ῬΓθοραϊηρ πείϑουσιν. 
8. κατέλεγον, δοφατ, ἕο θηγοῖί. Τὸ 18 ποῦ σγοπαου] ἐπαῦ {Π|6 οἸσαν- 

ΟΠΐοα] ΡΥ Πδα {πο βαβρίοῖοπβ. οὐ 0] Ρ]ΔῪ δυγακοηθᾶ, θη {ΠΟΥ 

[ουπᾷ {παῦ δη δὐῤοιηρῦ νγ88 τηϑαθ ἴο τηδῃ 6 γ65861]8 ἃθοαῦ ἕο Ἰθᾶγϑ ὑπὸ 

Ῥοτύ, τυ οἰτἴΖθηβ οὗ Ὁποὶν θοᾶγ. ΟΠ {Π| οὔπιϑι' μ8πάᾷ, 1 τηπϑῦ 6 60η- 

[6ϑ8θα {πᾶῦ 1ῃ6 δὐβύοογδύϊοαι ρογίϊοη υγ88 ἴοο βτιβρί οἰουβ, ἃπα {18 αἰ58- 

ἐγαϑὺ Ὀσουρηῦ οἱ {Π|0 ΘΙῪ θυ 115 ΠΟ {Π6Υ ἀγθαᾶθα, Τὺ τγᾶβ ρου οῦΥ 

δύ δη Ῥγόοροῦ, ὑπδῦ 4 ρογίϊοπ οὗ [Π6 ογονβ οὔ {Π|ὸ ἔν ψθβ886]5 Βπου]ᾶ 
Ὀ6 σοιῃροβοᾶ οὗ ὑπο" ραγίν, δηᾷ {Π|ο Ὁ" 1Θ]Οσ ΒΥ, Ὑν 116 88 στ Πᾶν βαϊα 
1ῦ τγᾶβ παύθγαὶ ἴῃ {Πρ ὶῦ ῬΘΟΌΪΙΔΡ ΟἰΓΟυΤβύδ Π065, νν ἃ8. ΠΠΡΓΌΡΘΙ δηα ἴπη- 

ΡΟ] το. ἐς τὰς ναῦς, 70} ἐλι6 8,198, 1. 6. ἴο Βοῦν 8 οὴυ θοδγα {Π6 5}108. 
4. ἀνίστη, φηαοαυογοᾶ, ἐο πιαΐθ ἑλδην γΐϑδο ρ. ΟἿ, 1. 190. 8 11. 

ὡς... «ἀπιστίᾳ ΘΧΡΙαΙ 5 ἐπὶ... «ταὐτῇῃ. ὑγιές, 8οιιγά, γνἱχλέ. 

τῇ. «- «ἀπιστίᾳ ἰδ Ῥῦ ἴῃ ὑπ ἀδύνο ἰο ἀθπούθ ὑπαὺ ὈῚ ὑυ Β1Ὸ ἢ {πὸ πα 6- 

τηθῃῦ ἴῃ {π6 οα80 ἴῃ Πδηᾷ Ὑγἃ5 [ΟΓΙΠΘα, 

Ν. οπ,1.- 10. 5.1. 

ὅ. ἐς τὸ Ἡραῖον. Τῦ ΔΡΡΘΑΙΒ {πῶ [ῸΓ ΒΟΠῚΘ ΤΌΔΒΟΠ ἴθ ΤΓΘΙΙΡΘΘΒ, 

ψγΠῸ 84 το βαπούπαγυ ἴῃ {π6 ἰθιηρ]6 οὗ {Π0 Ιοβοινῖ, μα ποὺ [8 Κ- 

οἢ τοίπρο ἴῃ {π6 [θιιρ]6 οὗ ὅὰπο. ῬΓΟΌΔΌΙΥ {Π6 Υ ὉΠποτπρθῦ {πὸ Ἰαύδον ἴὸ 

6 {π|0) τογϑ ἰηγὶοϊαίθ ρ]δθθ, οὐ 1 δΔῆογαθα θυμοῦ ΔΟΘου ΠΟ Δ 105 [ῸΓ 

80 ΠΙΔΠΥ͂ ἃ8 ΠΟῪ Πδᾶ ρϑίμογθα ἱπίο {10 βδογθᾷ Ῥγθοϊηοίβ. νῆσον. 

ΤῊΘ ᾿ἰβ]απᾶ θτὸ τοίου ἰο 18 Ριγομῖα (πον Ὑ140) τηϑηϊομθα ἴῃ ΤΥ. 

40. 88. Τὸ ἸΑΥ͂ ἃ 5Βμογύῦ ἀἰϊβίδποθ πουύῦμ οὗ ὑπ Ῥϑῃίπβαϊδ. 

πετὸ ἴβ8 ῬΆΒΒΙΥΘ. 

μὴ ξυμπλεῖν ἀπιστίᾳ. 8.690 

διεπέμ- 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΊΧΧΥΙ. 

ΒΟΥΟΓΑΪ ἄδ 8 ΑΥΓΟΥ ἴῃ 6 Του οΥ ΑἹ οὗ [656 τηθη ἴὸ [Π9 ἰβ]δη, {πὸ ῬΘΙΟΡΟΠποβίδη ἤθοῦ ΒΡΡΘΕΙΒ ΟΠ 

{π6 οἱἔν. 

Πρ Ῥῆδον ΟὟ ἘΠ 80}. 82; ἔφορμοι οὖσαι ---Ξ ἐφ᾽ ὅρμῳ 
οὖσαι, ἐν Κυλλήνῃ ὁρμοῦσαι. ῬΟΡΡο. ἐς... «ἠπείρου. ὅ66 Ν. οἢ 

1. δ0. ὃ 8. ἅμα ἕῳ. ϑϑοΙάομη Π]685 οοσηρο]οα ὈΥ πθορβϑιὺν αἰ 6} 

8ΠΟΙΘΠΒ 5811 ὈΥ αἷσι. 

ΝΗ Δ μι μϑυννυνοα ὅπ. «᾽ν... 

ὁ -ν ΣΟ ΚΕΝ». .}....}.. 
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ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΧΧΥΙΙ. 

ΤῊ ΟὈΤΟνΤΈΘΆΠΒ5 ἱπ τη 0ἢ οοπἤιβῖοπ Θαπΐρ 8 Π θοῦ οἵ 600 56}], πὲ σοπίτατυ ἴο {Π6 δᾶνίοθ οἵ [Π9 

ΑἸ οπΐδη5 βοπᾶ ἔμθῖη οαξ αϑαϊπδί [Π 6 ΘΠΘΙῚΥ 88 ἴμδὺ 88. [Π6Ὺ 816 τηϑηπϑᾶ (δ 1): οὗἩ {Π680 

ΒΟΠῚΘ ἀδδβοτέ, πα ἴπ οἴμουβ Π6 οὐθὺνβ ἔρι!μι ΔΤ ΠΡ {ΠΘΙΊΒΟΙΥ 68, Δ Πα {ΠπΠ18 Ῥτοδομῦ 50 [66 Ὁ]6 8 

τγοπέ, μα [ῃ 6 ῬΘΙΟΡΟΠ ΠΘϑἰ8Π5 816 ΘηδὈ]οα ἴο αϊγθοῦ [ΠοῖΓ τηδίῃ ἴοσοθ ασαϊπϑὲ ἴΠ6 ΑἸ οπίδη 

5.105. (δδ 1,2). 

1. οἱ δὲ τοῖϑτβ ἰο {π6 ΟὈτουτδπβ. ΤῊΘ δοοιβαῦγοβ τὰ 8ἃπα τὸν 

ἐπίπλουν ΔΘ ῬΓΟΡΘΙΥ Βρθακίηρ ΒΥ ΠΘΟαΟΟΒΪΟΔΙ. τὰς ἀεὶ πληρουμέ- 

νας, α8 πον 10676 ϑ8ιισοοϑδίυοίη πιατηιθα. Α ΤΟΥ͂Θ. πη 156 οΟυγβθ. οου]ᾶ 

ΒΑΡ μανθ θθ6π δαορίοα, {Π8η {Πππ8 ἐο τηθϑῦ [Π6 ϑηθΥ ἴῃ ἀοιδομοᾶ 
Ῥογῦοηβ. [παθρα {Π6 γΠ0]6 οοπα ποῦ οὗ [π6 ΟὈΓΟΥΓ ΘΔ ΠΒ ΒΘΘΙη8 [0 ἢᾶγθ 
Ῥθθη τυ κορᾶ τ ᾿ἱπέλϊθαδίοη, δ πα Ομ ΟΠ]Υ Ὀ6 δοοοτιηίρα ἴοτ, ἴῃ 0Π0 

ΒρΙΓῦ οὐ [λούϊοπ τυ ῖοῃ αἰβίγαοίθα {Π|6] ΘΟ Π56]8 πα ἱπηραὶγϑα 811 {ΠοῚΓ 

ΘΠΘΓΡΊΘ5. πάσαις ἅμα, αἴξ ἐοσεί εν. 
ὦ. ἀλλήλοις... . ἐμάχοντο. ΤῊΪ5 ΠΌΒΓΓΘΙ πη Δου ὈἐΘ]Υ ΔγΌβ6 Ὀθύνγθθη 

186 αἰ ογθηὺ ΤδοῦϊοΠ8, τηϑηΥ Ὀθίηρ ἴῃ [Π6 58108, ὙΠῸ ΟΡΘΗΪΥ ΟἿ᾽ ΒΘΟΓΘΙΥ͂ 

Ῥο]οπρθϑ ἴο {Π6 δι βύοογθ ϊοαὶ ΑΓ, 85 ΔΡΡΘΔΙΒ ἔτόοτη {μι ῖτ' ἀοβουϊοπ ἰῸ 

{Π6 ΘῃθΙΏΥ. 
8. ὧν... «Πάραλος, 97) τοϊνϊοῖν τιιιγιῦ 67" 1067} ἐἢι6 ἔϊοο (5105) ὑΐ6 ϑαῖ- 

ηυὐἱηπΐα απὰ ἐδ6 αγαΐιιδ. ΤΠ6 ἁγίϊο!θ, δοοογάϊπρ ἴο ΒΙαΠη6, ΘΧΡΓΘ5808 

{86 ἴᾶ6α, ἐλ ἔιοο τοοἰϊ- ᾿ηοιρη, 8]νρ8. Τῦ ν11}}} Ὅ6 βθθὸπ {πᾶῦ {πἰγγ-ίῃΓοΘ 
Βῃ105 οὗ {π6 Ῥϑορομπθβίϑηβ ὑγογΘ ΟΡΡοΒϑα ἴο {πῃ ὕσγοϊνγο Αὐῃθπΐδη 

Βῃ 105, 8Δπ4 πούμϊηρ 5ΠΟΥΒ ΤΏΟΓΘ. ΟἸΘΑΓΙΥ ὕΠ6 ΒΡΟΥΪΟΥ 511} ὁπ οοπῆ- 
ἄοποο οὗ π6 Ἰαίίου, ὑπ8ὴ ἐπαὺ τ] 8πῸὸ0 ἃ ἀἰβραγ οὗ ἴοτοθ {ἘΠ 6 

5ῃουα οησᾶρο τ ἢ {πον Δάν υβαγ 68. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΤὩΧΧΥΤΙΡ 

ΒΝ ἔπο Οὐτοντδηβ τ ἢ αἰ ΒΊΟαΪΕν τηδἰπίδϊη {πὸ σοτηθδί, [π6 ΑἸ οπίδπβ ὈῪ ΒΚ] πιᾶ- 

ποαντίησ εἶπ ὁπ οὗἉὨ ἔΠ6 ΘΠΘΙῚΥ 8 Βῃΐ 08, 8Πα Θπάθϑυον ἴο ἴμτονγ {πὸ τοϑῦ ἱπίο οοπἤαϑίοῃ, 

Βαϊ [86 5108 ορροβοᾶ ἴο ἴῃ Οὐτουτεθδη8 οοτηΐηρ; ἴο {Ποῖ δἰ, {πθ ΑἸ ΘΠ Π5 ἀτὸ ΟὈ]σοᾶ ἴο 

τοίγοαῦ θείοσο ἐμοὶγ πηϊ θα ἔογοθ, συ Βῖο ἢ ΠΥ ἄο 'π σοοᾶ ογᾶοθσ, οουοτὶπρ δῦ [Π6 βατηὸ {πη 

{86 τείτοδί οὗ ἴῃ 6 ΟὈΤΟΥ τσ θ8}8 (88 1-4). 

1. κατ᾽ ὀλίγας (80. ναῦς), τοὐξῃ, α ὕδιο 8},.08 αἱ α ἐϊΐηιθ. ἐταλαι 
πωροῦντο καϑ᾿ αὑτούς, 10676 ἵη, ὦ δα εοτιαϊέϊογν 4} ἐπιθηιϑοῖοθ8, 1. 6. ὌΥ͂ 
ἘΠΟΙΓ ΟΠ πιϊβϑιηδπαρσοιηθηῦ. 50. ΑΥ̓ΠΟΪα οχρ]δὶπβ [Π6 Ῥϑββᾶρθ. -- 

ἀϑρόαις, {λ6 {Ἰυϊοϊοδύ ρανὲ οἵ [10 Θηθιηγ 5 θθί, ΤῸ τίθι' ἐΠ18, ἃ8. Β01Ὶ0 



668 ΝΟΊΤΕΞΒ, [Βοοκ ΠΙ, 

ἅο, ἴο {π6 ΑὐΠποπΐδη 5ῃ 108. 18 ΡΥ ΘΟΟΪΥ ρβαγα, ἔῸν 1 ον ὑπο ν πτου]ᾶ 

ΒΟ] 5ῃ10Ρ5. ἴῃ οοπιρδοῦ οΥ̓6᾽, πα ὑπ 5 τηϑκο Πρὶν αὐύβοκ, 16 υσου]ᾶ ὍΘ 

ΟΠ {Π|8 ΟΟΟΔΒΙΟΗ. κατὰ μέσον, αὐ ἐΐδ θη 7,6, 15 Ορροβθᾶ ἴο κατὰ 

κέρας, ογν ἐδι6 «οἵησβ. Ἤθποθ {Π6 Ἰη ογργοίδίϊομ ἴοηρο ογαϊη οἴνθη (ο 

κατὰ κέρας ὈΥ͂ ΤιΘν 686. 15. ΘΥΙΔΘΠΓΥ͂ ΘΓΓΟΠΘΟΊΒ. μετὰ ταῦτα... ..8ο- 

ρυβεῖν. ΤΗΪΐΒ γγ88. {Π6 β8Π16 Τη8 ΠΟΘΠΥ͂ΤΟ Ὑγ ἢ 0) Πδα Ὀθ6π ῥγδο ϊβθᾶ 80 
ΒΙΙΘΟΘΒΒΙΆΠΥ ΟΥ̓ ῬΒΟΙΠΙΪΟ (11. 84. ὃ 2), θὰ ῬΓΟΌΘΌΪΥ ὑπ6 ϑπθιὴν δᾶ 
ΡῬγοηιθα ὈΥ ὕΠ9 Ἰοββοπ ἐδασηῦ {Ππθηὰ οἡ {πῶ Οὐοδβίοη, πη ὑγο 6 ποῦ 50 
ΘΑΒΙΠΥ γον ἰηΐο ἀἰβογάθυ. ΤΠ8. ΔΡΡΘΔΙΒ ΠΡΌ πὶ υμαῦ [Ό]]ουνθ, πὶ ἐπ 
ποχῦ βροίΐοη. αὐτῶν ΤΟΙΘΓΒ5 ἴο [πΠ6 ῬΘΙΟΡΟΠΗ ΘΒ 818. 

ὥ. οἱ πρὸς τοῖς Κερκυραίοις Υϑῖξοῃ᾽5 ἴο ὕπ6 ὑνσθηῦν βῃΐἷρ5. Ορροϑϑᾶ ἴο 
ἴπ6 Οονουγέθδη Πθοῦ. ὅπερ, 80. ἐγένετο. 

8. οἱ δ᾽, 1. 6. 1π6 ΑΥ̓ΠΟΠί8η8. πρύμναν κρουόμενοι. 386 Ν. οΠ 1. 
δ0. ὃ ὅ. καὶ μα: ὍΝ ἃ. 11}. Ὁ Ὁ, ἑαυτῶν --- σφῶν οἵ σφῶν 
αὐτῶν. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΤΧΧΊΣ, 

ΤῊ6 ΟὈτΟΥΤ:ΘΔΠ5 ἔϑδυΐηρ 81 ᾿τητηθᾶϊ αἴθ αἰδοῖ ραΐ {Π6 οἱἐν ἴπ 8 ροβίατο οἵ ἀθίθποο (8 1): πὲ 
{Π6 Θηθτην αἰ ποῦ αἰδοῖ ἔΠοτα Ὀτῦ 58:16 φυγδὺ ἴο {Ππ6 σοπίϊπαπῦ (8 2); ποῖ αἰα ἔΠ6Υ αὔξοι- 

ὙΓΔΓΩ͂Β ΤΌΠΟΥ πΡ {η6 υἱοίογν, θαῦ οοπίθπίοα ἐμ θιηβοῖν 98 τυ ἱ ἢ ἀοναβίδ πρ [π6. ΘΟμΠ ΤΥ 

ΔΙΟΠ Πα ΤιΘοΐτηπθ (8 8). 

1. σφίσιν 15 {Ππ6 ἀαέ. ἱποοηυηιοαί. ὡς κρατοῦντες, (8 ΘΟΤΙ Ἰ ΘΥΟΥΑ, 
τοὺς ἐκ τῆς νήσου. ΟἿ. ΠΙ. Τ7ὅ. ὃ ὅ (θη). 

ὥς, οἱ δ᾽...-κρατοῦντες τῇ ναυμαχίᾳ (αἰϊξλοιιγῆ, υἱοίογβ ἦν ἐδ6 86α- 
ῖσλι). Μιυζγα γϑιμδγκβ ὑπδὺ “016 ἸΠ8 11 οἵ μ6 ϑρανίδῃ οομητηδηᾶ- 

6.--Π-ΟὨϊοῦ, Δ Πα ὩΡΡΑΓΘΠΟΥ Πΐθ. οονγαγ!οθ, Ἀποοιησηοῃ 848 ὑπαὺ ἀοίδοὐὺ 

Ὑγ85 ἴῃ ἃ ϑρδγίδῃ, ὑγϑγ ὕπο Ῥοϑῦ Βθουυ!υ οὗ ὑπὸ Οὐγσγγθβη5.ἢ" 

8. ὄντας τοΐογβ αα 8θηϑιίην ἴο πόλιν --- πολίτας. ὅθ Ν. οἡ 1. 180. 
δ 1 (10.). ἰσοψήφου, λαυΐπῳ αν ἐφιιαΐ υοἵθ τε: δοίη ὀῳιιαΐ ὅγ, ατι- 
ἐμογὶέψ. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΤΧΧΧ,᾿ 

ΤῊ ἀοιηοογαιοαϊ Ῥατίν, ἔσο ἢ ΔΡΡγΘμθηβίοπ οὗ δὴ αἰΐδοῖς ὈῪ ἔμθ ἤθοί, οπίου ἱπίο ἔθυσαν 

σα τ [Π6 ΒῸΡΡΙ δη8. δπα οἴ οΥΒ οὔ ἐπ. ορροβίίο βατίγ (8 1); θαῦ [π6 Θηθιαν Ὀοΐυρ' ρρτίβοα 
οὗ [06 ΔρΡτοόδοῖ οἵ δὴ Αἰμπθηΐδη θοῦ, 5841] δύσδὺ (8 2). 

1. τοῖς ἄλλοις, ἐλ6 τοδί, ἱ. 6. {π0 ρογύϊοπ οἵ ὑπὸ ΟἹ σα ἶοα] ΡΑΡΙΥ 

ποῦ ἱποϊυᾶορα ἴῃ {16 ἴον Βαπαν θα γγπὸ πα ἐακθὴ βαπούμθδιυ. ὅπως 

; 
; 
᾿ 
ἶ 

| 
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ἀδροπαβ οἢ ἐς λόγους, 9 ὦ ἀοἴδοναΐίοη, ἤἄοιρ ἐΐ6 οἱέψ παν δ6 βαυοᾶ. 
--- ὅμως. ΤΠΘ 6]1Π1|ρ515. 15. ΘΆ ΒΥ ΒαρΡ] θα : πούῤιοϊἐἠδίαπαϊΐηρ ὑποὶν 415- 
διβϑίθιβ 8η4 {Π6 οοῃΐιβίοη οὗ δῇ 8. 

2. ἐφρυκτωρήϑησαν---νῆες---προσπλέουσαι, 8).1.8 βαϊζζη ἐοιραγα 8 ἐδόηυ 
1067 δἰ γηιαῖϊοα, ὃψ ἐλ6 αἰαγηι- 777,68, ἱ. 6. [ῃ 8. Δρρσόδοὴ οὗ β5ῃ108 νγ8β8. 5ῖ5- 

μ8]6, οἷο. Οἱ Κ. ὃ 809. 8. 8. ΤΠη]δ τηοαθ οὗ θ᾽ θργαρῃῖο οοτητηπηΐοα- 

ἰΐοῃ ἃρρϑδῖβ ἕο ᾶνθ θθθη θτουσηῦ ἴο ΘΟΠμβί ἀθγ8 0]6 Ῥου ἔθού Ομ, βἴπΠ 06, 85 
Βιθάον ΤοπαγΚβ, ποῦ [Π6 ἈρΡρθδύαποΘ. ΟὨΪΥ οὗἨ ἐῃ8 ΘΠΘΠΥ ἴῃ {Π089 

Ῥδυίβ ὑγ85. οοιητηπηϊοαίθα, Ὀαῦ [Π6 παμαθοι οὗ {1161 5ῃ105, δπα {π6 41- 

ΤΘΟὔοη ὙΏΘΠΟΘ {ΠΥ Ὑγ6 6. ΔΡΡγοϑοιιίηρ. ἀπὸ Λευκάδος, 85 ίαοῦ 

Ὑ76}1 ΟΌΒΘΙν 65, 1 (Ὁ Ὀ6. οοηβύγποίθα τὶ ἐφρυκτωρήϑησαν, δια ποῦ 

τ] προσπλέουσα, ἴοΓ ἴῃ ὑΠαῦὺ οα50 {πηΠ6 Αὐποπίαη ἢθϑῦ σου] μᾶνθ 
ΓΘΔΟΠΘα ΟΟΥΟΥΓα ἴῃ Βθᾶβοη 0 Πᾶν ἰηἰθιοθρίθα (ῃ6 Ῥϑὶοροπηρβίδπ 
Προί. 

ΟἾΑΡ ΒΤ ΧΕΧ ΠῚ 

Ὑη6 ῬοΙΟΡοπ οϑίϑη5. Ἠ85Ε]ν Ῥτοσθθᾶ Ποτηθυγατᾶ (8 1): ΠΡΟ τ Βΐοἢ ἐΠ6 ἀθιηοογαίϊοδὶ δέ 

Βοΐπες το θυ θα ἔγομπι ἀδησοῦ δηα Θποουστασθᾶ ΒΥ {Π6 Δρρτόδοῖ οὗ [μ6 Αἰποηΐδη Ηδϑέ, οοτη- 

ΤΏΘΠΟΘ 8. πιοδῦ ΠΟΥΤῚΌ]6 ὈΠΓΟΠΟΤΥ οὗ {π6ῖγ Δάν θυβαυ 68, τ Β1Οἢ. ΘΟΠΓἾΠΠ165 ΒΟΥ ἢ ἄαγ8, ἀπ ἰ8 
Αἰζοπᾶθα Ὑ] ἢ ἃ ἰοία] ἀἰβτοσαγᾶ οἵ 8}1 13 ὺὺβ θοΐα Παπδη ἀπ αϊνίπο (88 2-θ). 

1. ὑπερενεγκόντες... «ναῦς. ΤῊΘ 088] γγ}}160}} Πα Ῥθθη οαὐ ὑΠπτοῸρ 
{16 ἸΒίβτηπβ, οὐ {Π6 παῦαγαὶ! ΟΠ ΔΠΠΘ] (1, 85 δοιλθ {ΠῚ Π , {Π6 ΓΘ υγ88 5Π0ῃ 
ἃ δ ηΠ6]. ΟἿ Τιϑακοβ Νουίῃ. ἄτθθορ, ΠΙ. Ρ. 19), συ βίο βοραγαῦθϑ 

Τιϑποδβ ἔγομη ὕΠ9 τηδὶ ]Δη, τατιϑὸ Πᾶγο ὈΘΟΟΠΊΘ ἴῃ {π6 {ἰπη6 οὗ {Π15 Ὑγὰῦ 
ἘΠΠΒΘΡ ]ΟΘ8Ό]Θ, 88. 0Π6 5Π1Ρ8 ὙΘΓΘ ΒΘΥΘΓΔΙ {ἰπη65 ἀγαρσθα δοῦοβθ. τὸν 
ἱσϑμὸν ἀρροΠα8 οἢ ὑὕπερ-, ἃΠ4 τὰς ναῦς ἸΡΟΠ ἐνεγκόντες. περιπλέ- 
οντες [6 ΡῬΓΟΙΠΟΠΙΟΡΥ ΟἿ᾽ ἰ5]4 πᾷ. 

2. αἰσϑόμενοι---προσπλεούσας. 869 Ν. οπ 1. 36. ὃ 8. λαβόντες 
-ἤγαγον, ἐαλίπῳᾳ---ἰλον ἰο --Ξ- ἐλόψ ἑοοῖ; απ Ἰοᾶ. 8:66 Ν. οπ 1. ὅ8. ὃ 2. 

“Ὑλλαϊκὸν λιμένα. ΤῊΪΒ Ροτύ τγὰ8 ἃ βου οὗ Πϑϑδα-πδγίθιβ ἴὸγ (ῃ9 
ἀοιποογαίϊο ραγίν. ΟἿ, Π]. 72. ὃ 8. τῶν... «ἀπέκτεινον. ΤῊΪΒ τη85- 
580Γ6 ἴσο ΡΪδοθ ἴῃ {Π6 οἰζγ, Ὑγ 8116 [Π6 βῃΐρ5 ὑγθῦθ βδὶ πρὶ δτοσπᾶ (9 

Ἡγ!]αῖο ρονύ. Αὐΐον ποὺ δα Ὀαυξομογθα 411 {Π|6Υ τηϑῦ πὶ, ΠΟΥ πγοπῦ 

ἔουτἢ ἴο τηθοῦ {Π6 βθοῦ δ {Π6 Ηγ]αῖο ρογύ, ἰπ ογᾶοθυ ἐμθγο ἕο οοπίϊηπθ 

{πὸ σοῦ οὗ ἄθαῦ!. ΒΙοοιμῆο]α, ο ὑγΠοΙη 1 δπὶ ππᾶρθν ΟὈ]σαίϊοη ἔὸν 
τηθ ἢ} ΠΙσηῦ οα. {18 ΟὈΒΟΌΓΘ Ῥάββαρθ, Γθϑβ ἀπεχρῶντο ἴθ᾽ ἀπεχώρησαν, 

ΠΑ ΓΘίο 5. {Π|158 ἃπα {Π6 Ῥγθοθαϊῃρ γϑῸ ἔπεισαν, ἴο [Π6 οἱ ἐν τῇ πόλει, 

δηᾷ πού (ο {Π9 οἱ περικομιζόμενοι. ΤΗΪΒ σοποίγποίίοπ ἴα ϑυϊᾶθπὶ ἤπΌσα 
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ἴΠ0 σΘΠΘΙΆ] 5000 6 Δ Πα τγδηΐβ οὐ [Π 8 Ῥϑββᾶρθ, υν Βῖοἢ ροϊπὺ ἰο Κερκυραῖοι 
85. ΟΟηβΕϊ αἰ πρ' {Π6 τηδῖπ Βα ͵ θοῦ οὗ {Π6 βοπίθποθ 1 οδπποῦ 566 Δ 
ΒΟΟΩ 856η56 ἴῃ {Π6 τϑϑαϊηρ ἀπεχώρησαν, ἃ 1 8πὶ {πογΓαίοτο αἰβροβθᾶ ἰὸ 

δαορὺ {πη6 τϑδαϊησ οὗ Β]οοπῖ, υγῃβίο 15 πὸ οὔ Ῥορρο απᾶ Θοε]]ου. 
ΤῊΘ τϑϑαϊηρ οὔ ΑὙὐπο]ᾷ 18 ἀνεχρήσαντο, 116 ἐπαῦ οἵ ΒΕΚΙΚοι, Ηδδοκ, 
δηα Κυίρου ἰβ [ῃ 6 βϑῖηθ 88 {Π|8ὺ οἵ Τὶηδογ 5. Τὴ6 5686, 1 νγὸ τϑϑᾶ 

ἀπεχρῶντο, 15, λαυΐηᾳ οατιδο ἐΐόην ἐο θηιδαν, ἐδον πιαᾶο ἰραν κτοὐέΐ, ἐἤοηι 
(ΞΞ παὐστάογοα {Π 61). ΒΟΙ]Π6 γοαᾶβ ἀπεχώρισαν, “ 8θοἴιιδογιγυέ, αυά αχο- 
ταπῦ ἴῃ Βθουθίθτῃ Ἰοοα οαβίοα! ΘΠ 408. 

9. ὡς ἑώρων, τοΐλόγν λον ἰδαγηθα, γ)6οοἴυθα ἐγιἐοϊϊέγοτιοθ. ΤῊ 5] ρἢ- 
[ΩΓ οὗ {π6 ΠΥ, στη Πδα βαθιηϊ θα ἐο ἐγῖϑὶ, οδο]ᾷ ποὺ πᾶν (Κθὴ 

ῬΙδοθ Ὀθίογθ {Π6 δύ68 οἵ [ῃοβθ Ὑ7ῆη0 Τϑιηδ η64 ἴῃ {Π6 [θιΏΡ]6. αὐτοῦ 

ἐν τῷ ἱερῷ, ἐλ676 ἐπι ἐ}ι6 ἐθηιρῖο, ἔῃ, ἐι6 Ὁϑγ ἑοηιρῖο. ἀλλήλοις, 0716 
αποΐλον. Μοαιυμΐω (ὃ 489. 111.) τϊποῦῦ τθάβοη ρα [Π6 γϑοῖργοοδὶ 

ῬΙΌΠΟῸη ἤροΙΘ [ῸΓ [Π6 τοῆθρχὶγθ ἑαυτούς. ἐκ τῶν δένδρων. ΤΉ656 
ὉΓΘΩΒ 5661 ἴο Πᾶνα Ὀ66Π ἴπ {Ππ|6 πηαὶπ οουχύ οἵ {Π6 ἴθιηρ]θ. ΤΠΘΥ͂ Ρτὸ- 

ὈΔΌΪν Βαγγοππαρᾷ 10 ἴῃ τον8. 

4. ἡμέρας τε ἑπτὰ 15 {Π|6 {{π16 “Ποῦ Ἰοηρ.ἢ τὴν μὲν αἰτίαν κ. τ. Δ. 

ΤῊΘ 56η86 15 ὑπαῦ ὑγ 116 ΓΠ6Υ ργθίθπαρθα ἴο ραῦ ἴο ἀθαῦῃ. ΟΠΙΥ ΒΌ0} 88 

8 οοπβριγρα ἀρϑϊηϑύ [Π6 ἀθιποοῦδου, ργϊνδῦθ Του θηρο ΔΠ4 ᾿πτουθϑῦ 8150 

δούπαθθα ΤηΔηΥ ἴῃ {Π6 ἡγοῦ Κ οὗ ἀοβυ ποίίοη. σφῶν αὐτῶν. ὅ66 Ν, 
ΟΠ 1. 25. ὃ 2. ὑπὸ τῶν λαβόντων, 50. τὰ χρήματα ἴτοτη {πΠ6 ῬΑΓΘΠ- 

{πού νου β χρημάτων σφίσιν ὀφειλομένων. 
ὅ. πᾶσά τε... «Θανάτου, Θυ67} 8ογὲ 9} ἀφαϊἦ, ἑοοῖ; ρίαοο, ᾿. 6. ἄἀθδίῃ 

ΔΡΡΘΑΓΘα ἴῃ ΘΥΘΓΥῪ ἔθνη δηᾶ ἱππᾶσο. ΟἿ. ὙΊγρ. πη. 2. 80. 
οἷον. «- « - ξυνέβη τ-Ξ- καὶ πᾶν οἷον φιλεῖ ἐν τῷ τοιούτῳ γενέσϑαι, καὶ ἔτι 

περαιτέρω τούτων ξυνέβη. Οο6]. ἀπὸ τῶν ἱερῶν, ὕγοηυ ἐδ αἰξαγϑ. 

80 πρὸς αὐτοῖς, ὃψ ἑλθηι, Ἰ. 6. {116 ἀ]ΐαγβ. 1 ἱερῶν Βἰρῃϊῆρα ἐοηιρῖ68, τὺ 
σου] πᾶν Ὀθθη ἐκ τῶν ἱερῶν δπᾷ ἐν αὐτοῖς. ------ περιοικοδομηϑέντες. 

ΟΥ̓ 1. 184. ὃ 2. 
θ. μᾶλλον. Βαορραῦ ὠμή. 

πρώτη, 7γ8ΐὲ φῇ αἰΐ. 

ν 
και 

ἐν τοῖς (β00 Ν. οἡ ΠΙ]. 17. 8 1) 
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ΟΗΑΡΤΈΒ ΤΧΧΧΤἧῚ. 

ΤΉΘβο Βουτίθ]6 οχοοββθβ βθοηθᾶ [πο τγοῦβο ὕγοτη ἐμοῖσ θοΐπσ {Π6 ἢτϑι τυ μΐοἢ ΠΔρΡΡροπϑᾶ ἐπ [Π9 
ὙΓΆΓ, ΤῸΓ 8}ἘΟΥυ  ἀΓᾶ5. Β᾽ ΤΩ 187 ΘΟΙητπ οἰ 0η8 τασϑαᾶ ἱῃτουβηουῦΐ 84}1 ασθθοθ (8 1): ἴΠ6 ὙγδΓ [τ- 

πἰβηθα ἈΚ ΟΥΔΌΪΟ ορρογίππϊε65 ἴο {Π6 δοίϊ0Π5 ΤῸΓ πυππ8] του ηρα (δ 2), Δπᾶ 88 ἔμ6 ἀϊξοοτά- 

δηΐ βίβίο οὗ {πΐπρϑ Ῥγοστθββθᾶ ἃπἃ ὈΘΟΘΤηΘ ΡΈΠΟΤΑΙ, ΘΒ ΟΘΘΒ65 ὙγῈΓΘ ΘΟΙηΤηἰ 64 680 ἢ ΠΊΟΤΘ 

αἰτοοΐου5 ἔπδη π6 ὑτθοθᾶϊπρ (ξ 8): ΤΑΞΉ 658 τγ88 δϑίθοιη θα υϑ8]οτ, ὑγιαθηΐ ἀθδὺ οονγδγάϊοθ, 

ΟΥ̓́ΟΓΥ ἐπ πρ' γᾶ τονετβθᾶ ἰπ τοβρθοῖ ἴο ἐμ 6 βϑετηδίϊοη ἐπ τυ ΒΪ ΘΝ. 1ξ τγ 88 ΤΟΣΤΛΘΣΙΥ Ποα, ἀπ 

ἘΠ6 τηοϑβῦ βἸδγίηρ υἶο68 ὑγθτο τοραγᾶθα 858 οϑγαϊηδ) υἰτίιιοβ (88 4-7; [Π6 βοῖιτοθ οὗ 8}} {Π|6056 

ἀἰβογάθιβ 8πᾷ βχϑθββθβ τγ88 [86 1υ8ὲ οὗἨἁ ΡΟΥΘ, Θ80 ἢ. ῬΑΤῚΥ ργοϊθπαϊηρ ἴο θ6 δοίααἰθαᾶ ὈΥ ἴΠ 6 

Ῥατοξὲ ραίτϊ οἰΐβπα, θὲ Ῥοπαᾶϊπρ 811 ἐπ εὶγ οἴοτίβ ἴο οὐ θγρουτοΓ ΘΟ ἢ ΟἴΠΟΓ, 50 (Πδὺ {ΠΥ τν 88 

ΠΟ ουΐγασα μοι ἔμ Ὺ Βοβιἰαίθα ἴο Θοτητηϊί, πὸ δἰτοοὶ ον το τυ μῖοι ΠΥ αἰ ποὺ ἔγθθ! Υ ΔΌδπ- 

ἄοπ ἐπϑιηβοῖνϑβ, τυ 116 ἐμ τηοᾶοτγαΐθ δπᾶ υἱσίπουβ ροτίΐοπ οὗ {πὸ οἰ ΖΘ 5 σσογο ἐμ νυ] Πη8 

οὗ θοΐι μαγί6β (8 8). 

1. ΤΗΘ ρστδτητηδίϊοδὶ αἰ ΠΟ] 165 οὐ [Π15 ομδρύθι 8ΓΘ ὙΘΡῪ ΠΕΙΠΘΙΌΠΒ, 

θα 1 8Π}Ὶ ΘΟΙΏΡΟΙ]οα ὈΥ {Π6 Ὀγουὶ οὗ [Π6 Πἰτηϊΐ8 ἴο ΒΊΟΝ 1 τηυϑῦ 

Θοπῆπθ ΠΊυ 56] ἰο θ6 οοπίρηξοα ὙΠ ἸΠΘΓΘΙΥ βίδίϊπρ πμδῦ οα [9 
ὙγΠΟ]6 5ΘΘ 15 ἰὸ 6 {Π6 Ὀοβῦ βοϊαίίοη, νι Πποὰὺ οδηὐθυῖηο ΥΘΓῪ ΘχύθβΙ νυ  ] Ὺ 

ἰηΐο {Π6 ΓΘΆΞΟΠΒ, ἐπάγεσϑαι ἀοποΐθ5 [Π6 ΘΟΠΒΘΩΌΘΠΟΘ, ΟἹ ῬΘΓΠΔΡΒ 

{Π|6 αἷπὶ (45 ΒΙοοτηῖ. {Π1}Κ5}) οὗ διαφορῶν οὐσῶν. τοῖς ὀλίγοις Πδ8Β 
ἐμ Ξᾶη6 ΟΠ ΠΟΙΙΟΠ 88 τοῖς--προστάταις. καὶ ὈρΌΓΘ ἐν ΘΟΠΠΘοΐβ 

διαφορῶν οὐσῶν “1 ἐχόντων ἃπᾶ ἑτοίμων. οὐκ ἂν ἐχόντων. ... 
ἐπορίζοντο. ΤῊΘ ΘΟΠΒΙΓΠΟἰΪΟΠ 15 ἰγΓΘσ ΑΓ, ἸΠΆΒΤΩΠΟΝ, 85 10 Βηοα] ἃ Πᾶνθ 

Ῥδρῃ οὐκ ἂν ἐχόντων---τῶν ἐπαγωγῶν---ποριζομένων, ΟΥ οὐκ ἂν εἶχον--- 

ἐπορίζοντο. ΤΠ6 σοηϊτνο ΔΌβο] αἴθ 15 ΠΘ ΓΘ ΘΙΠρΡ] οΥϑα ἴο ἀθηοίθ ο88686, 

[Π6 ῬΙΌΡΘΙ ο836 δίζον ἐπορίζοντο Ὀθίησ {Π6 ἀαίνθ. ΤῊΘ 8581η8 Γϑιη 8} Κ8 

ΔΡΡΙΥ ἴο πολεμουμένων (56. αὐτῶν), τολθη, ἐδιον 106 70 }7.658661 ἴηι, 1067". 

ξυμμαχίας 15 ἴο Ὀ6 οοπβίγποίθοα τυ] ἢ αἱ ἐπαγωγαί, ἐδ Ο}}ογ  ειγυλξ᾽ο8 707 

ὀνιισίηᾳ ὄπ πὶ αἰζέαγιοθ, ὉΠ]655, ἃ8 ΑΥΠΟΪα βυρροβίβ, ὑπαρχούσης 18 

ΒΌΡΡΙ ἰοα ΠΌΤ πολεμουμένων, ατὸ αἰζίαγιοα δοῖη αὐ απ 70} ἐὴι6 ἐπ)ωνν 

47 οὐἐλι6}" ραγέῃ. ἑκατέροις 15 τιϑοᾶ [ῸΓ {Π6 Δάποιηῖη8] σοπϊ ἶϊγ ΡΟΣ 
τοῖς---βουλομένοις, πα κακώσει ἃΠπΠ4 προσποιήσει 816 ἀαύϊνο5. οὗ ᾿ οδπβθ.ἢ 

ἐκ τοῦ αὐτοῦ, 7γοην ἐΐθ βϑαηθὶδ οἰζίαηοθ. ΤῊὴρ ἀδίϊνθ τοῖς---- 
βουλομένοις ἀοροπαθϑ οἢ ἐπορίζοντο. ὙΤΠΟΙΘ 81΄6 ΟΥΠῸΓ ὑγᾶ 5. οὗ οοη- 

βίστιοίϊηρ {158 βθῃΐθηοθ, ὙΠΟ ἴπ 1η6 φβεϊτηδίϊοη ΟὗὁἨ ΒΟΠῚΘ ΤΠΔΥ ὉΘ 
Ῥγθέθυδ]θ ἕο {Π6 οὔθ μοὶ 1 Βᾶγο δαορίθα. 

2. ἕως ἄν, α8 Ἰοη αϑ. μᾶλλον (ΞΞ χαλεπώτερα. (06].) Τοΐδ᾽5. ἴο 
γιγνόμενα καὶ ἀεὶ ἐσόμενα. ὡς. -«-«ἐφιστῶνται, ““γγοιή εἰπεῖ δυδη- 

ἐινηι, 5θὰ 7ογ μγιαγίηι, πυτιἑαΐίοτιοβ ασοϊα ον ῖγί.") οί. ξυντυχιῶν. 
566 Ν,, οη 1Π|. 45. ὃ 4. τοῦ καϑ᾿ ἡμέραν, 97 φαεὴν ἀαν --ς ἀαΐϊψ. -τττττττ: 
διδάσκαλος. Οἷ Χοη. Ογτν. 11. 8. ὃ 18. 

8. τὰ τῶν πόλεων --- πόλεις. ΟἿ Μύ. ὃ 285. 2. τὴν ὑπερβολὴν 

᾿ 29 
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ον «διανοίας --- τὸ καϑ᾿ ὑπερβολὴν καινοῦσϑαι τὰς διανοίας. ΑΥ̓ΠΟΙΩ. ------- 
περιτεχνήσει ἀοποίο5. ὑπᾶὺ ἴῃ ὙΠΪΟΩ [6 ΒΌΡΘΙΙΟΥΙΕΥ δῦ ΒροΚβη οἱ 
οοπβίβίθα, 

4. καὶ τὴν εἰωθυῖαν κι. τ. Δ. 606]. οοῃδίγποίβ {Ππ5: τὴν ἀξίωσιν 
ὀνομάτων (τὴν) εἰωθυῖαν ἐς τὰ ἔργα. Ἠδθ 4130 865 ἐς τὰ ἔργα ἴοτ ἐπὶ 
τοῖς ἐργοῖς ΟΥΓ τῶν ἔργων, 8η4 ὙΠ εἰωθυῖαν ΒΌΡΡ]165 εἶναι (τῶν ἔργων) 

Οἵ λέγεσϑαι (ἐπὶ τοῖς ἔργοις). ἐμπλήκτως, ““ ἀθηνθ)ν 6)", ἐ67167.6.) Β6- 

ἰαπῦ. ΤῊΪΒ βϑοίΐοῃ οοῃίδῃβ 8. τποβῦ θῃηογσοίϊο 8η4 σσαρῃϊο ἀθβουρυϊοπ 

οἵ {86 {ΓἸΡ ἃ] ΔΠΆΓΟΠΥ δηᾷ αἰβοογᾷ, ἱπΐο σοῦ {π6 ατθοῖδη βίδίθβ 

Πδᾷ [4]|1|6η ἀατίηρ {Π6 {ἰπη6 οἵ {Π18 νγϑι. 

ὅ. καὶ... δεινότερος --- απ ἠδ «ρἦο τραϑ8 φιΐοῖ ἴῃ, βιιϑρθοξίηᾳ ὦ ρῖοΐ 

τοα8 ἀδοηϊοα, η107,6 οἰ Θυ67,. αὐτῶν, ἱ. 6. τοῦ ἐπιβουλεύειν καὶ ὑπονοεῖν. 

Κτῦρ. τῆς... «διαλυτής, ὦ αἰδδοῖνον 977 ᾿νὲ8 ραγέψ (ἴοΥ 5} 1 {πϊπηκ 
ἰβ {Π69 βθῆ8θ0 ἴο Ὀ6 οίγϑῃ ἑταιρίας ἴῃ! {Π18 Ρ]860). Ὑθ 866 {π8ὺ {Π|8 

Ομ δῖπΒ οὗ ῬδυΥ Βᾶνθ Ῥθθη {Π6 οἰιαῖπβ οὗ ΠΙΌΘΡΕΥ ἴῃ ΘΥΟΓΥ ἃσ6 δπᾷ 

ΘΟΠΠΐΓΥ. [πηαθρα νγ8 οδη οοπορῖνο οὗ ποίμῃϊηρ' Το Ὁ ΘΟ δ ΠΥ (ἰβαβΓΟυβ 

ἴο 8 δίδίθ, {Π8η ἃ Ῥσθίογθιιοθ οὔ {π᾿ ᾿πίθγθδίϑ οὔ ρδγίυ ἴο βουπᾶ δπᾶ 

ὙΥΠΟΪΘΒΟΙΏΘ ΡΥΪΠΟΐΡ]68. τὸν μὴ διανοούμενον, οη6 τοῦο παΐ πο ἐποιιρῆΐξ 
(οὐ ἀοίηρ 10). ὙΠαῦὺ {Π18 τοΐθυβ ἴο ἀθρθημὰβ πἸροὸπ {π6 βἱσῃηϊβοδίϊοῃ 

δῖνοπ ἴο {π0 Ῥγθοθάϊηρ' βθηΐθηοθ. ΑΥ̓ΒΟΙΪα ῬΑΥΔΡΉγαβο5 Ὁ ὑππ5: “1 
γγα8 ὑπουρ]ῦ ἃ Ὑγουῦῃν αθρα 1 ΠΥ τη οοὐ]Ἱᾶ φη]ϊδὺ ἱπίο ἢΐβ ῬΑΓΕΥ, 

8η6 ΠΥ Ἱποου]αῦθ τυ ἢ 105. ΠΠΒΟΓΌΡΌΙΟΙ5. Βρ᾿υἾὐ, ΔΩΥ͂ ΟΠ6. ὍὙΠ0 ὈΘΙΌΓΘ 

Βδᾷ δρβίαϊπρα ἔγοτῃ οἰ πῖπρ' ᾽ξ, ἀπ δᾶ πὸ ὑπουρηὺ οὗἉ ϑηξουίηρ ἰπΐο 18 
γ]Ο]6 ΠΟ 68.) 1 ΡΓΘΙΘΙ ἢ {Π6 ὙΠΟ], 85 ΠΊΟΓ6 Θομβοπϑηὺ τυ {Π6 ἸΘ ἴον 

ΘΏ4 Ξ0ῸΡ6 οὗ {π6 ρϑββαρθ, {Π6 ὑγδῃβδίίοη οἵ ΒΙ]οοιηῆορᾷ : ““ἴπ ἃ ὑγογᾶ, 

Β6 ὑπδὺ σου] 6 Ῥθέογθ δ πα τυ 8 ΠΟΙ οΥ, ὙΠῸ νγ88 δθουῦ ἴο ἄο τς 

ὙΓΓΌΏΡ,, Ὑγ85 ΘΟΠΊΠΘΠ 64, 85 Ὑγ85 8150 ἢ Ὑπὸ βοὺ ποθ᾽ ἢ. ἀοὶπρ' 50, 

{δῦ {πουρηῦ πού οἵ ἰ0.᾽ 

6. διὰ τὸ... .«τολμᾶν, δοοαιιδ6 ἐξ (1. 6. ἔπ ΡΥ) τρα8 1076 τα ἴο 

26» 7ΌγΉν «ἰγιϑογρεἴοιι8 αοίβ γ᾽ ἀαγίηρ (τὰ ὈΘΠ 41} οὗ ἐπιοὶγ ἔτι θπ 5) ; Πἰΐου- 
4}1ν, ὁ ἄαγ6 ερτέμοιέ απ Ποδίἑαξίοη. Νοίϊοθ ἐμ8 ναῦῖϑᾶ οοῃβυγποίϊομ, 

μετὰ---ὠφελείας---ἀλλὰ---πλεονεξίᾳ. (ΟΘΙ]ΟΓ ΤΟ ΠΑΘΙΒ τῶν... . ὠφελείας, 

εὐὐλἠξα 8 ψιιαην ἴεσοβ οοποοαιιηέ. τὰς... «πίστεις, ἐλ6 ρἱοᾶσεθ 9 

“Ζαϊί, ἐοιοαγα8 φαοῖ, οὐΐιθν. οὐ. «--παρονομῆσαι. ΔΛΥΠΟΙΑ͂ οἷο5. Μὰ 
ΘΒ 6111, βίου ΕἸοσοηξπηα, 110. 1Π|. 

7. ἔργων φυλακῇ, τοἱέλ, α οἴοδο τοαΐξοῆ, τροτι ἐπιοῖν" αοέΐοπβ. Ορροβϑᾶ 

ἴο 18 1β οὐ γενναιότητι, γιοὐ τοί, σοπογοβίξῃ 47 βοτιῖ͵ ηιαρτηιαγυϊηυϊέψ. ---ττττ: 
ἐν... «ἄπορον, 707" {6 ργεεογέ ἐϊγοιιφῆ, «ραγιὲ οΥ αἴ οὐδιογ" γϑβοιι)668, --τττττ 
ἐχόντων (80. αὐτῶν) 18. ἴῃ {16 Ῥ]ΌΓΑΙ Ῥθοδιβθ ἰῷ τϑίοιβ ἐο {Π6 ἔπγο ρδῖ- 

{165 ἱπο! θα ἴῃ ἑκατέρῳ. -------- ἐν... «ϑαρσῆσαι, διιὲ τρλθην, ατὸ ορρονγξι- 
γι ομογοᾶ, δ τοῆο 7γϑὲ Ἰοοῖ; σοι αφο. ἤδιον.. .. προσελάμβανε. 

1 18 ἀἤου]ῦ ἴο οοποοῖγο οὗ ἃ τποῦθ ἀθίθβίβ Ὁ] βίαίθ οἵ αϑαῖγθ ἔμ8ῃ ἰ8 

ἡ μων δέν»... κ. ...ώ 

τυν ιν υσιο δι ἀσκλι κα, δὰ ὁ ὐλοιϑυννδδνι ...... «Ὁ ὦ 
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ΒοτΘ ἀθβογι 64. τῷ μὲν τοίογβ [0 ἀμαϑεῖς ἀγαϑοί, ἃπ4 δὲ τῷ ([. 6. 
τῷ δὲ) ἴο κακοῦργοι ὄντες δεξιοί. ὙΠ βαθ]θοῦ οἵ Ὀοΐη αἰσχύνονται Δη 

ἀγάλλονται 15 ἐκεῖνοι ἴο ὍΘ ΒΡ} 1164 ἔτοπι οἱ πολλοί. 

8. πάντων... «φιλοτιμίαν. Τὴ {18 οἸαῦδο αὐτῶν ΤΟΙΟΓΒ, 85 {Π6 56}|0]. 
ΤΘΙΏΔΓΚ5, ἴο {Π| ον] θθίοσΘ τηθη ]οηθα (τῶν εἰρημένων κακῶν), ἃπα ἀρχὴ 

15. ἴο Ὀ6 ἔθη ἴπ {Π6 βθη88 οἵ ζιϑύ γ᾽ γιιῖθ (ἡ ἐπιϑυμία τοῦ βούλεσϑαι 

ἄρχειν. ὅ8080]). ἐκ δ᾽... «πρόθυμον. ΤΠΘ ΟΥΘΙ 8δηα ΘοΟμβύν πο ]0 ἢ 
18, ἐκ δ᾽ αὐτῶν (. 6. οονοίοτβηθββ Πα Δ} 010) ἦν τὸ πρόϑυμον τῶν 

καϑισταμένων ἐς τὸ φιλονεικεῖν. γὰρ ἴῃ οἱ γὰρ ἸηἰΓοά 065 [6 ΓΘΆΒΟΠ 

ἴογ σῃδῦὺ Πὰ5. δῦ Ὀθθῃ Βα]. ἑκάτεροι 15 ἴῃ ΔΡΡοΒ θη ἢ οἵἱ--- 
προστάντες, ΔΠ4 ΤΟίΘΓ5 0 Π60 Ἰοδᾶθυβ οὗ [ῃ6 ὑτχο συθαῦ ρϑυίϊθ8, 

εὐπρεποῦς, βρδοΐοιι8, ρίαιϑίδίθ. ἸΚταρ. ΘΟ ραΓ68. {π|8 τυ Ί ἢ Λοποϑέϊβ πο- 
ηυϊηῖδιι8. 8481. Οδὺ. 88. ἰσονομίας πολιτικῆς, ροϊτεϊοοΐ οηιωϊέμ ἢ 

γίσηξδ. ΤῊΪΐ5 18 [ῃ6 {Πϑτηθ, ΠΡΟΠ ΒΟ ἢ. Δι ἰ[Ἰου5 ἃ Πα ΠΠΡΥΙ ΠΟΙ] θα 

ΡοΙ Ἰοϊδηβ πᾶν ματρβᾶ, ἔγομη {π6 ἄδγβ οἵ ΤὨθογ αϊ465 ἄοτγπ ἴο {Π0 
Ῥτγοβθηῦ {ἰϊπη16. προτιμήσει. (06]. βᾶγ5 Ὁῃδῦ γγ7ἷὰ Βῃου]α ἢδγο οχ- 
Ῥροίρα {π6 σϑηϊζίνο ἴπ ἀθροπᾶθποθ οἢ ὀνόματος. τὰ μὲν... ἐποι- 

οὔντο, 9707 5βίης ὅν τορογ 8 α σγεαΐ γεσαγαὰ 701 ἐΐ6 γειδζϊο, ἐλον (1. 6. οἱ 

ον ν προστάντες) πιαᾶο ἐξ {16 ργῆῖςο (οἵ [Ποὶν' βύγτι Ρ] 65 ΤῸΓ ῬγΘ- θυ Π6 06). 
ἀλλήλων ἀΘρβηαβ οἢ περιγίγνεσϑαι. ΤΙ Πον ἢ ΡΙδο65 ἃ ΘοΙηΙη8 

αἴζον δεινότατα ἃπα μείζους, {Ππ|5 τηδκὶηρ' ἐτόλμησάν τε τὰ δεινότατα ἃπᾶ 

ἐπεξήεσάν τε τὰς τιμωρίας ἔτι μείζους ΟΡροΞοα ἴο ΘΔ0 ἢ} οὔθ᾽. Βαΐ, ἃ8 

ΑὙΠΟΪΑ τϑιπγ8, τσ 5ΒΠου] πο η Πᾶνθ οχρθοίοθα ἐπεξηεσαν τιμωρίαις. 1 

μᾶνϑ ἐπογθίουθ δἰτουθᾷ Ὀἰπαου 5. Ραπούπδιομ, 50 85 ἴο ὑΠΓΟῪ τιμωρίας 

ἴῃ ἀθρθπάθποθ ΠρῸη προτιϑέντες. ΤῊΪΒ σῖνο5 {π6 ὑγδηβιύϊομ, ἐλον ἀαγθῶ 

(ἴο δοτητη) ἐλ ηιοϑέ λογγ δι αἰγοοϊίζο8, ατιὰ γϑυθηφεί ἐδόθη (Ἀθη {ΠῸῪ 

Βαᾷ Βυβογοα ὕΠθτα ἔτΌτα οἰ 615) ὃψ ὦ γοίαϊῥαΐζογ 97 δὐὐϊ4 Ὥλοῦ 6 ̓ογγ 6 
αἐγοοϊίϊοδ. ἔτι μείζους ἴπι Υϑίετοηοο ἴο τὰ δεινότατα 8 ὨΥΡΘΓΌΟΙΪΟΔΙ. 

οὐ... -ξυμφόρου 5ῃοτγβ ἐπαὺ ἴπ ἀοΐπρ {Πππ|δ8, [ΠΟΥ Ῥϑϊὰ πο τϑραγὰ ἰο 
7υβίϊοθ οὐ {π6 σοὶ οὗἨ {πΠ6 5βἰδαϊθ. ἐς ο..δρίζοντες, διέ αἴιοαν8 
ζἰηυλέϊησ ἐπόην ((. 6. Ἐμοὶν δοὶβ οὗ δρρυθϑβίοι 8 γθυ θη) αοσογ αϊης (ἐς) 
ἐο «τοὐαΐ τρα8 ἀπ γιρῖδ6 (που) ρίθαϑίπᾳ ἐο οἰέδ6) ραν ἵψ. φιλονεικίαν, 

αἰοδῖγ6 97 γϑυθη6. ἐνόμιζον 5 Ῥαΐ ΠΟΓΘ Ὁ χρῆσϑαι, τυ] [Π6 866 ]- 

ἰΐομδὶ ἰᾶθα οἵ υυμδὺ ἰβ Βδθὶ θα ΠΥ ἄοπο (560 Ν. οπ 1. Τ7. ὃ ὁ 686), ἀπᾷ 
15. ἘΠ υϑίοσ ΤΟ ]Πονθᾶ Ὀγ ὑΠ6 ἀαίίνο. ΟἿ Κὶ. ὃ 285. 1. (.). εὐπρε- 

πείᾳ 15 ἴο Ὀ6 ἰακθὴ ὙΠ διαπράξασϑαι, ἃπα ποῦ τ ἄμεινον ἤκουον, 
β'ποθ εὐπρεπείᾳ---τί διαπράξασϑαι ΤΕΒΡΟΠαΒ (0 {π6 Ῥγθοθαϊπρ εὐσεβείᾳ 
ἐνόμιζον. ἐπιφθόνως 8 ΠΕΙῸ ἰακθη ἴπ ἃ Ὀ8α 56186, πεν οιιϑῖψ 

(ἑπυϊαίοδο. Βεοίδη), 80. ἃ8 ἴο ϑχοϊξθ οἀϊπμη. 
σγοαΐεν' εβἐϊηιαΐίοη, ; Ἰιζον αν, λόαγὰ ἐποπιβοῖοοβ οαἰἰοα δοέέογ. 

νιν πολίτων τοῖον ἴο {Ποβο γΠῸ σοαρὶθα ἃ τηϊᾶα]6. ροβιεοη ὈΘΕΎΥΘΘΙ 

{π6 ἐπούϊομβ, ἐλθ πιδιμέν αἴ ἴηι ροϊἑελοῦ, (ἠδ ὁοη5 0} »ϑξοθ8. 

ἄμεινον ἤκουον, 1067)6 71 
Η 

Τα 



664 ΝΟΤΕΒ. [Βοοκ ΠῚ, 

ΟΗΑΡΤΕΒ 1 ΧΧΧΙΤΤ]. 

ΤῊῸΒ τγ83 ΘΥΟΤΥ Βρθοΐθ8 οὗ τυ Κοᾶποβ5 Ῥγθυϑδιοηῦ ἰπ ἄτϑθοο, δηἃ 811 [πὸ ΕΔ] 165 οὔ ἃ ΚΈΠΘΙΟΙΒ 
πιϑίυγο αἰβαρροθαγθᾶ (ξ8 1, 2); ἰπ {818 οοπίθϑί, [ῃ 6 τῃθῃ οὗ ἱπῆθυϊου (816 πίβ δ᾽ πχοϑί δἰ τυαυ8 μδᾶ 

86 δἀνδηΐασθ, βίποθ {Π6 0 σϑὶ θὰ ΡΟμ ὈΟΪάπ688 δπᾷ Ῥτοσηρε πᾶθ οἵὨ δοίΐομ, δῃᾷ οὐαβῃθα 

{πο ἷγ δά νθυβασθϑ γ 116 οδ' {ποὶγ στιατὰ (8 8, 4). 

1, οὕτω, ἷ. 6. ἴῃ {Π6 ΤΊΘΗΠΟΙ τηθηθοπθα ἴῃ 86 ῥῬγονίοῦβ ομαρίθυ. 
διὰ τὰς στάσεις, ὃψ ἐἢι686 ζαοέίοηϑ. Ἐ]Ίοοτηΐ. οἰΐο5. β΄ ΒΘ Γ᾽ 5 ΤΘΙΠ ΔΓ Κ8 

ὁπ {Π9 ΓΠΙΓΟΥ γΘΑΥ8᾽ νγ8 1 ἴῃ ϑυτήδην, “ὑμαὺ ἴῃ {ῃ6 Ἰοπρ' οοπίαβίοη οὗ 
{μαῦ σγᾶῦ, 811] Ῥοπᾶβ οἵ ογᾶθι ὑγοῖθ αἰββοϊνυϑᾶ; 4}1 τοσαγα [ῸΓ Ἡστηδη 
Τρ, ΟΥ ἔθαι οἵ [Πη6 1δύγβ, 8}1 ῬΌΓΙΓΥ ΟὐὁἨ ΤΠΊΟΓΔ]8, νγα8 Ἰοδύ, Τυαῃ δπᾷ 
ΤᾺ 10} ΒΚ ῬΟΎΤΘ 655, Ὑγ 8116 ΤΌΤΟΘ δίοπο σΤὰ]θα ὙΠ 8 ᾿ΤῸΠ βοθρύγθ. 

ὙΊοο5 οὗ 811 Κἰπα8 σσον τ] ἃ. ΓΘ Ἰυχυτίαποθ ὉΠάΘΓ [Π6 ΒΠο ον οὗ 

ΔΕΔΙΌΌΥ 8Δη4 ᾿πηρτηϊύν ἢ Δα Τ]6η [6]1] ἰηΐο [ῃ6 βϑθ ὙΠ Δ ΠἼΟ055. 85 ἐπ 6 

Ταρ ποᾶ οουπίγ 68. [Π6Ὺ ἱπμαθιτοᾷ. ΝῸ -οοπαϊ ϊομ τγᾶ8. ἴθοο γϑπουΆΌ ]6 
ΤῸΓ ᾿ΠΒ.]}Ὁ, ΠῸ ῬΤΟΡΘΟΙΟ βδογρᾶ δραϊηδὺ υγηηῦ 8 Πα τϑρὶπθ.) οὗξωου 
μετέχει, 4γιολϊοῖ, α τιοῦϊθ ταΐι)"6 ἢα8 80 σγεαΐ ὦ ϑῆαγο. ὃ. ὃ 191. 2. ----- 

καταγελασϑέν, δοίη τἱαϊοιυϊοα, βοοιυέθα, ἃ5. Ὑχ6 580, Ἰατιφ]θα, ἀοιρηι. --------- 
τῇ γνώμῃ ἴδ ἴο 6 οοῃδίγποίοα ὙΠ τὸ ἀντιτετάχϑαι. ἀπίστως, «οέἢ.- 
οὐ ὁοη)δηο6 ἴῃ Ομ.6 ἃπΟύμ6Υ. ------- διήνεγκεν τ--Ξ- κρεῖσσον ἐγένετο. 

ὥ. γὰρ ἸΤΩΡ]105 δὴ 6]]1058158: δἃπα τι σοοᾶ στϑϑβοη 707. 

λόγος---οὔτε ὅρκος, “ποθεν ργοηυνῖϑο πο} οαΐἢ." ΑΥὐπο]ᾶ. κρείσσους 
δὲ ὄντες κι τι Δ. ΑΥ̓ΟΙΑ 5808 οὗ {Π15 ραββᾶρθ, ὑπαῦ 1 1Ὁ 15 ποῦ οουγαρί, 
1ῦ ΒΘ6Π15 ἴο Ὀ6 αὖ Ἰθαϑῦ ὉΠ γϑηβιί Ὁ]6. ΤῊ οχροβιθίοι οἵ ΘΟΌΓΘΘ ἰ5 
δαορίθα ὈΥ͂ Βοπιθ οι ποηῦ ΟΥἾΓ105: ΒΘΗΒῈ5. οϑύ, αγριηιθη δ οὐ 210) 6}1- 
γαπᾶο ηιϊρΐηινο ηιοξὲ (ΑΠΡ]. 8ἐθοἴοα, ἀσαϊγι8), κε πῖοα, ὁπ ᾶρ. 84. 2. Ηθ 

ὙγΟΙ] ἃ ΒΌΡΡΙΥ ἔγοση ἐμ6 Ῥγθοθαϊπρ οοπίοχὺ τοῦ λόγου καὶ τοῦ ὅρκου. 
ΑΥ̓ΠΟ]α 5808 {πδὺ {π686 ρϑηϊγοϑ οαπποῦ Ὀ6 {ππ8 ἀπᾶαογβίοοα, ΠΟΙ οδἢ 

κρείσσους ΒἸΤΆΡΙΥ ΒΙΘΉΠΥ κρείσσους τῶν λόγων. ῬΟΡΡΟ ΔΡΡΙΌΥ68Β οἵ [ῃ9 
Θχρδηδίϊοη οὗἉ {Π6 39}0)., ῥέποντες δὲ οἱ ἄνθρωποι τοῖς λογισμοῖς πρὸς 
τὸ μὴ ἐλπίζειν τινὰ πίστιν καὶ βεβαιότητα, προενοοῦντο μᾶλλον, ἵνα μὴ 
πάϑωσιν αὐτοὶ κακῶς (οἵ. ΒΘΚΚΟΥΒ. 50Π01.). ἘῸΣ Τὴῦ Ῥαγί, 1 860 μῸ 
Ῥοίίου βοϊαϊϊοη ὑπ8η {πΠαῦ οἵ ῬΟΌτθο, λογισμῷ Ῥοΐηρ ὑγαῃϑ]αἰθᾶ, α8 ὦ 

φιαΐίον" 977 σαϊοιιαϊίοτ, ορροβθᾶ ἕο τ μδῦ 8 ἄοπθ ὉΠΩ͂ΘΓ ἃ βιιδᾶθπ ἵπη- 

ῬαΪΒ6. --- μὴ... - « ἐδύναντο, ἐδεν τ00786 ργουϊάθηξ αφαϊηϑὲ 8) δγίη (ΔΌΥ 
{πϊηρὺ γαΐδον ἑΐαη αἰβροθοα, (ἸἸζου ΠΥ, αὖὶθ) ἐο ἤαυς εοοηγίάθηοθ (πὰ 
ῬΙΌΤΩΪΒΘΒ ΟἿ᾽ ΟΔΙΠ8). 

8. γνώμην ἰβ ὕπΠ6 δοουβεαύϊνθ ΒΥ ΠΘΟαοοΐοϑ]. 

{7,6 πιοϑέ ραν. 

οὔτε 

ὡς τὰ πλείω, 707 

τό τε αὑτῶν ἐνδεές, ἐϊιοῦν οἵοτν ηιογυξαῖ ἀεῇοϊογιογ. 



σηλρ. 0ΧΧΧΥ͂.] ΝΟΤΕΒ. 665 

Τὸ {15 μὴ. ...ὦσι ΤΟΒΡΟΠᾶβ, 85 καὶ ἐκ... «προεπιβουλευόμενοι ΔΙΒΎΤΘΥΒ 

ἴο καὶ τὸ. .... ξυνετόν. Οὐοπδίγαοῦ τὸ ἐνδεὲς 85 {Π6 οὈ͵θοῦ οἵ τῷ δεδιέναι. 
4. οἱ δὲ τοΐετβ ἕο [Π6 Ῥϑύβοῃβ ὙΠΟΒ6 ἰδ] ηΐβ γ9 γ6 οὗ ἃ ΠΙΡΉΘΙ ΟΥΘΓ, 

προαισϑέσϑαι. ΘΆΡΡΙΥ οἰόμενοι 6]1οἰτοα ΤτΌΤη καταφρονοῦντες. 
καὶ ἔργῳ... «ἔξεστιν, απᾶ ἐμαΐ ἐδιδγ6 τρα8 πὸ ποθ 4} ἐπιοῖν' ἑαϊίη ὃν 
ότοῦ ιοπαΐ ἐλον σοι σαΐη, ὃψ πιαπαρφοηιθηΐέ. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΤΥΧΧΧΤΙΡΥ. 

ὙὝΠΘ56 ΘΧΟΘβΒῸ8 ὙΓΘΙῸ [ὉΓ {Π6 τηοβὺ ρατὺ ἢτβῦ οοπη πη ἐἐθα δὲ Οὐτουτα, ΥΠοτο [τοῦ ρη ἀοβίσγο οὗ 
ῬΙ ἈΠἅΩ͂ΘΓ ΟΥ̓ ΤΟΥΘΠΡΌ, ΟΥἹ [0 Ῥτοιηοίθ ρδγίν ἱπίθγοβδίβ, Πη6η Ῥτοοθοᾶρα ἴο {π6 τηοδὲ Πουτῖθ]9 

Δἰτοο 685, απ {Π6 τυ 016 τη ηΠΟΥ οὗ 118 νγᾶ8 φοπίου παρα [ὉΓ 8 βθββοπ (88 1, 2); [Π6 ουἱὶ 

δἰξο ρογρϑίαδίοα 1561, ὁπ6 δοῦ οὗ υἱοϊθηοθ Ῥγορδυΐπρ [ἢ 6 ὙΔΥ [ῸΓ Ἀποί ΠΥ, 5πα βουυΐῃρ 88 8 

Ρτγοίοχὺ ἴῸγ Γαίου δίγοο (168 (8 8). 

1, ἐν δ᾽ οὖν κι τι λ. ὙΤΠθ Πἰδύου Δ ΠΟῪ ΓΘ ὔΠΓΠ5 ἴο ἃ ΘΟμβ᾽ ἀθυϑίϊοῃ 
οὗ {Π|6586 δοίβ οἵ υἱόϊθῃοθ 88 Π6Ὺ ἴοοκ ρΪδοθ ἱπ ΟΟΓΟΥΓἃ. 

ΤΟΙ ἴο τὰ ἔργα ἴῃ 1Π|. 88. ὃ 8 (6π4). προετολμήϑη καὶ ὁπόσα 

κι το λ. Τῇ οοπβίγποίοη, ϑοοουἸηρ ἰο ΑΥΠΟ]α, 18 προετολμήϑη---ὁπόσα 

-:δλράσειαν---γιγνώσκοιεν---ἐπέλϑποιεν. ΟΓ, Μῦ. ὃ ὅ27. Κυνῦρ, οΘοπηροίβ καὶ 

ὁπόσα ΜΙ τὰ πολλά. Οοπδίτποῦ ὑπὸ τῶν---παρασχόντων 1 ἀρ- 
χόμενοι. διὰ πάϑους, ραϑβδιοπαϊζεῖψ. οἵ τε---ἀπὸ ἴσου δὲ μάλιστα 

ἐπιόντες, ἑΐοεο τοῦο δηζογοα προτὶ ἐλ οσοτυζοδέ ον τὸ οηιαζὶέμ παῖθ ἘΠ ὶν 

ΟΡΡοπρϑηΐβ. 

2. βίου --Ξ- πιοίμοα οΥ ηναρη67" 97 1178. ἐδηλωσεν---οὖσα. 866 Ν. 
9ῃ 1.11. ὃ 8. κρείσσων δὲ τοῦ δικαίου. ὅ66 Ν. οἡ 1Π]. 88. ὃ 2. 

τοῦ προὔχοντος δ ἴο Ὀ6 ΘΟΠΒΙΔΘΓΘΑ͂ ἃ5 ἃ πΠΘαΐθοΙ, 8Πα ΘΟΓΓΘΒΡΟΠΑΒ ἴο τοῦ 

δικαίου σοϊπρ Ὀδίογθ. ἐν ᾧ τοῖβιβ ἴο τὸ κερδαίνειν. ΑΒ ἴῦ τϑϑρϑοίϑ 

μὴ ἴῃ ἐν ᾧ μή, 560 Ν. οι ὅστις, 1. 40, ὃ 8. τὸ φϑονεῖν --- ὁ φϑόνος. 
ΟἿ 5615 ΚαΒη. 8 6718. 8. α. σφαλεῖσι. ὅθ0 9915 ΚῦΠη. ὃ 67. ὃ. 

ὑπολείπεσθαι. Βαροϑῦ ἀξιοῦσι. 

αὐτῶν 

ΘΗΑΡΤΕΒ ΤΧΧΧΥ. 
ΤΗΟ Αἰμοπΐδη ἤθοῦ ἀθρατίβ ἤγτοτα Οότγουτα (ὃ 1); 8 τοπηπδηΐ οὗἁ [Π 0 ΔγΙβίοογαἐϊοα] Ῥδτευ βοἷΖθ 

ὍΡΟΙ Β0ΠῚ6 ἤοτίβ οὴ [Π|6 ορροβίΐα οοπί ποηξ, ὙΠ 6 ΠΟΘ ἔΠΘΥ͂ ΟΔΙΤΥ͂ ΟἹ 8 ὙΔΓ οὗ ΡΙυΠπᾶ6Γ ὙΠ 

ἔποβο οη ἴπῳ ἰβδηᾶ, δηᾶ 80 ουξ ο᾽ {Π61᾿ ΒΡ 165 88 ἴο ὑγοᾶμοθ ἃ ἵβτηΐπο (ξ 2); {ΠΥ 8180 

ΒΟΠα ΔΙῚ ὈΆΞΕΔΟΓΒ ἴο ΤιΔοοθάξοτηοη, θὰ ποῖ τϑοοὶν σ᾽ ΔΠΥ͂ Δϑβίβίδ μος ΠΟΥ ΟΓΟΘ5 ΟΥ̓ΘΥ ἴο ἐπ0 

᾿Ἰβίαπά, ἰ8κ6 Ῥοββθββίοῃ οὔ Μοῦπί ᾿βίομπθ, πᾶ ἔμθποθ τη8κὸ ἀθρυοδίϊοῃ5 ΠΡΟῚ (Π 6 ΘΟῸ ΤΥ 

(88 8, 4). 

1, οἱ μὲν οὖν κι τ. λ. ὙΠΟ [Πγοδα οὗ [Π6 παυγαίϊοη 18 6 ΓΘ σϑϑατηθᾶ 
ἔγοιη οἾδΡ. 81. πρώταις ἴῃ ΤΘίΓΘΠΟΘ ἴο [0 Β βοαπθηῦ δοίβ οὗ 
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σ οίθποο, ἀρία! θα ἴπ ὑΠ18 ομαρίον δπᾶ ἴῃ ΤΥ]. 40--48, - ὁ Εὐρυμέδων. 
ΤῊ οοπααποῦ οὗ {118 ΘΟΙΠΤη ΘΠ ΘΙ 788 ἔν αἸΠ υθηῦ ἔγουα ἐμπαῦ οὐ Νίοο- 
βύγαύαβ, ΠΟ τ] ἃ 5118}} ἕοσοθ δοίθα 1ῃη6 ρατύ οἵ ἃ τηραϊαΐον, δᾶ 
Ῥγθυθηίθα {Π6 Θχοθϑβθϑ [0 ὙΥΒ1Οἢ Π6 ΟὈΓΟΥ 8Π8 ΔΕΓο γα 5 ϑβλιμβσκιοᾶ 
ὑπθιηβο  ν 68. 

2. τῆς... «γῆς, 1. 6. [Ππ6. τη ]Δηα ορροβίίο ἴο Οὐγογτα. Μοβὺ οὗ 
[8656 Ῥου ΘΓ] 158 η 015 μδα ΘΟ πο 8] ροββθββίοηβ ορροβὶδθ ἴο {μθιη. 

8. περὶ καϑόδου, γοϑροοίζη ὑΠιδῦ)" γϑύιιγ1ν (ἴγοσὰ οχἱ]6), ἐλοῖν γοβέογα- 
ἐϊΐοτι. διέβησαν ἐς τὴν νῆσον. ΜΙ ΟΡ ΤΓΘΙΠΔΓ5. ὌΡΟΙ {8 85. 8Π 
111- πα ροα ταθϑβαγο, β'πο9 {Π6Ὺ οου]ὰ Πᾶν Τουπαρα ἃ ρον α] οἷν οα 

[86 οοπ!ποηῦ, Βαΐύ 1 Βῃου]α 6 Γοιηθιη θοΓοα ὑπαὺ {115 βίθρ ὑχὰβ ἰδ κοι 

ἴῸΓ {ῃ6 ΤΘΟΟΥΘΙῪ οὗ σμαῦ ὈοΙοπροα ἴο {Ππθῖη, 8η4 οἵ τ μΐοῃ βιμίς μδᾷ 
Ῥθθῃ ΘΟΤΙΘΩΣ ἀορτγίνο. 

4. ὅπως... «γῆς, ὕη, ογ 6)" ἐπαΐ ἐλεμ ηυϊσέ ἀοϑραὶν Γ᾽ ἀοΐη ατν 

ἐδήηῳ οἶ86 ἐΐαγν οοηφιογίη ἐδ οοιιῦγῃ. ΤῊ τοϑᾶθ ὙΠ] 6 τὸ- 

τηϊη ρα οὗ {Π|ῶ ὁοῦτβθ ραγβαρα ὈΥ Ηθυπαπᾶο Οογίοζ, πὸ ἀοϑίγουθα ἢΪ5 
Ποοῦ αὖ Ἄογα Οὐ Ζ ἴῃ ΟΥ̓ΘΙ [0 ΘΟΙΏΡ6] ΗΪ8 ὑγοορβ [0 ΘΠ ΌΘΙ ΟἹ αἶ6. 

Αἴδδὺ ἄλλο τε ΒΌρΡΡΙΥ πρᾶξαι. ΟἿ. ΜΈ. ὃ 488. 11. τὴν ᾿Ιστώνην. 

ΒΙοοτηῆρ] ἃ {πΐη 8 ὑππ8ὺ 018 νγὰβ ἃ ἸΟΙΡΥ διαίπθηοθ βἰθααιθα δῦ [π6 μοδᾷ 
οὗ {πῸ τἰνυ]οὺ ϑβαπία ΒΑΡΌδγα, αἸΓΘΟῦῪ ἴῃ νον οὗ {η6 ΟἹα Ῥοτί, ποῦ 

ΤΟΙ {Π8Π ὕνγο 1η1165 {ἸΌτα [Π6 5 ὑπϑίϊοη, τυ μῖο ΟΟ]. Τ θα ΚΘ ΒΡΡΟΒΘΒ ἴο 

6 ὉΠ ὁπ6 οοουρὶθα ὈΥ ὕπο ἃποϊοηῦ οἰΐγ. 

ΟΗΑΡΤΕΒΒΕ ΤὩΥΧΧΥΊῚ. 

ΤῊΘ ΑἰΠοΠἱδ}8 Βοη 8 ἢδοῖ ἴο 51 οἾγ, ἴῃ ΘΟΠΒΘΟΊΘΠΟΘ οὗἉ ἃ ὙΓΆῚ τ ΒΟἿ Ἡδᾶ Βρτησ Ρ θοῦνγθοπ 
ἐμο ϑ'υτδουβίδηβ πᾷ Τιθομ 68, [Π0 ΓΟτΤη ΘΓ οὗὨ Ὑγ 10 ῬΘΟΡ]Θ Ὑγ61Ὸ ΘοΟμϑί ἀοσοᾶ 88 Ὀϑ]ομρῖπο 
το 6 ῬοΘΙοΡοηποβίδη οοπβἄθσδου (88 1, 2): ὕπο Το 1 Π68, ὁπ {πΠ6 στουπᾷ {παῖ (ΠΟΥ Ὑγ 619 
Τοπίδηϑ, 851 αἰᾶ οὔ [πὸ ΑΥΠΟπ Δ Ώ8, ἡ ΒΙΟῊ 18 στϑηίθα ποτα (88 8-). 

1. ἐς Σικελίαν. ὟὟο αν ἴῃ {118 Ῥ] δῶρ {π6 Ὀορὶ πηὶηρ οὗ {Π6 ᾿ἰπέρι" 
τηρ α]ησ οἵ τπΠ6 ΑΟΠΙΘπἴδμΒ ἴῃ {πη6. Β᾽ΟΙΠΙΔη. Δ αῖνβ, ὑυΒΊοἢ ἴῃ ἐμ οπᾶ 

Ῥτονϑα 50 αἰβαβϑύνουβ ἴο ὕΠ6}1. 

ὥ. γὰρ ἰπίτοάποοθθ {Π9 οὐἱρίη οἵ {π|8 ὀσρϑαϊίοῃ. ἄιπερ---ἐτά- 
χϑησαν, «οὔϊοῖ, πα ϑόοη, γοοβοπθᾶ ἔην ἐδ αἰζέαηιοο (πρὸς τὴν---ξυμμα- 
χίαν). ἶ 

8. οἱ τῶν Λεοντίνων ξύμμαχοι. “ΗΔ 5808 ἔλ6 αἴϊὲο8 9 ἐδ 7,οοη ἐγι68, 

ταῖμου {Πδη ἐλ6 ΤΠ οογυξζηε8 αν ἐΠιοῖν" αἴϊῖε8, Ὀθοδαβο {Π6 ἀτραμηθηῦ οἵ ΔΠ 
οἱ 4] ποθ. Αἰγοδαν βαθβιβύϊηρ οου] ἃ ΟΗΪν, 50 ΤᾺ} 885. ὑἡ1ἅ0 Κπουν, 6 πϑοᾷ 
ὉΥ ἅὸ Ἐπορίδηβ, ἀπά ποὺ ὈΥ 1Π6 1ιΘοηΠ65. ὑμοιηβοῖν 8.) Δυμο]ᾷ, 

ξοςο»,. τ ρρν χϑη 2... 

λας ὡς ζῴῳ δός μον 



σπλρ, υΧΧΧΥΤΠ] ΝΟΤΈΕΒ. Θ6Ὶ 

ΟΘοΥρίαβ Τθοη ]ΠΠ5 Ὑ788 βα1ἃ ἐο Βᾶνθ θθθη {8 οἰϊοῦ οἵ [Π6 ΘΕ ΔΒΒΥ ΠΟΙ 
βοῃῦ ο ΑἰΠ6Π}8. 

4. βουλόμενοι δὲ μήτε. ““1ίδ οταϊατ, απδ8ὶ ροβίθδ βὶύ ἀἰούιτιθ. πρό- 

πειράν τε ποιεῖσϑαι, 564 ΡΘΙΪΠ40 ΡοΓρῚῦ, 80 81 βου ρβϑυϊῦ τὸ δ᾽ ἀληϑὲς 

οὔτε βουλόμενοι." ῬΟΡΡο. ἄγεσϑαι, ἴο 6 ἐπιρογίοα. πρόπειραν, 

ὦ ργϑυΐοιιδ 6 ρεγἹηινθηΐ. εἰ, τοΠθέ 67, τὰ... «γενέσϑαι ἴΒ [89 

Βυ]θοῦ οὗ εἴη. σφίσι ἀρροπαβ οἢ ὑποχείρια γένεσϑαι. 
ὄὅ. καταστάντες---ἐς Ῥήγιον τ--- ἠαυϊηᾳ αγγίυεα, αὐ Πλοσίωην απ θβἐαῦ- 

ζἰοἠθά ἐλοῖγ' ἠδακ-φιιαγῖθγ8 ἐΐ67)6. 869 Ν. οἡ 1. 18. ὃ 2. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΤΧΧΧΧΥΤΙ. 

Ιη ἴπ6 συ ]ηΐου οὗ {π18 γϑαῦ [Π6 Ῥίαστιο Υἱ δὶ (5 ΑἸ ΠΘἢ8 8 ΒθοοΠα {{πη6 ΔΠ4 5,766 08 ΟΠ ΤηΔηΥ οὗἉ ἐΐ8 

οἰ Ζοη8 (δ 1-8); δὖ {ῃ9 βδτηθ {{Π10 [Π6ΓΘ 8ΓΘ ΤΩΔΠΥ ΘΑτ Πα Δ ΚΘΒ (8 4). 

1, ἐκλιποῦσα. .. . -παντάπασιν, αὐ το ἔΐηι6 ἐέ πωυΐπῳ αἰξοσοίλι6ν' οφαϑοί. 

8. ἐκ τῶν τάξεων (7)70ηὺ ἐλο86 ἐδιαΐ 106)}6 Φη οἴ 764) --- οἱ ἐκ κατάλογου 
(ὟἹ. 48), ἐλοδθ οτὰ ἐι6 [δέ 707 86) υῖο6. ΤΉ θ56 Ὀθ]οηρσθα ἰο {Π| ο]485 οὗ 
{Π8 Ζϑαρὶίςθ. 5668 Ν, οη 1Π|. 16. 8.1. 

4. οἱ πολλοὶ τότε σεισμοί, ἐΐοβθ τη) θ 018. θαγ ἐἠφιαῖο8 Το 86 ἔτ6- 

ἉΠΘΠΟΥ͂ Τη846 ὕΠμ6 πὶ 50 ὙΧ6}} πουση. ὅποι 18 [η6. βθη80 Ὑγῃϊοἢ ΑΥ̓ΤΟ] 
ΔΊΧοΒ ἴο {Π6 810 16. 

σΗΆΑΡΠΤ ΙΝ ΤΩΣ ΧΙ ΧΎΥΤΕΙ, 

ΤῈΟ ΑΥΠομΐδη8 ἴῃ 51 Οὔ ἀπᾶάοτγίακο δὴ οχρϑαϊοη ϑσαϊπϑί [Π 6 20] 181. ἰ8᾽ πη 5 (8 1); ἃ ἄθβοτίρ- 
ὑΐοπ οὔ ὑΐο ἢ 518 18 18. ὈτΙ ΘΗ͂Υ σίγϑη (δ 2, 8); ἔμθδο [ῃ9 Αἰμοηΐ8η8 ταναβθθ, ΔΈΟΣ τυ ΒΙοἢ 
ὉΠΟΥ͂ 5811 αὐ  ὉΥ ΒΠοσίατῃ (8 4). : τ 

1. ἐν Σικελίᾳ ᾿Αϑηναῖοι. ΟΥ, ΠΠ]. 86. 81. 

1. 6. 6 ΤΑρατυὶ 5145. 

ὥ. νέμονται, οι έϊυαΐθ. Τῦ 18 ΠΘΑΤῚΥ Θασϊνα]θηῦ ἴο γεωργοῦσι ὈΘΙονν. 

4. προσεχώρουν ΥοΐοΓ5 ἴο {Π6 ᾿ἰΒΙΠάοΓΒ, δηα ἀπέπλευσαν ἴο (ἢ9 
ΑὉρπΐδη8. 

τὰς Αἰόλου νήσους, 
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ΟΗΑΡΤ ΕΒ ΤΥΧΧΧΙΧ. 

ΠῊ6 58] Βατητη τ-᾿πουτϑίοη οὗ ἴμῃ6 ῬΘΙΟρΡοπποϑίδηβ ἱπίο Αἰίοα 18 ργουθηἰθᾶ ὈΥ {Π6 ϑαυίῃς 
φαδο8 (8 1); [Π6 ϑαυ Πα 8 Κ68 πᾶ ἱπα πα δεοη8 οὗἉ [Π6 568, νγ ᾿ἰοῖι οσουττοᾶ ἴῃ Οτορί, Αἰὰ- 

Ἰαπίο, δπᾷ Ῥϑρδγθίμαβ, ἃτὸ ποίϊοϑᾶ, δηα {πϑὶγ ῬΠΥ 5108] οδ.1568 οοπδίἀοτοα (δ δ 2-4). 

1. ΓΑγιδος τοῦ ᾿Αρχιδάμου. ΑτΟΗΙἀδπηιβ ἀἰθἃ «θοῦ Δ. ο. 427. ΟἿ, 

ΟἸϊπύ. Εαϑῦ. Αὐῦ. 866 Ν. οἡ 1. 80. ξ 1. 
9. 1 Πᾶν ζο]ονγοᾶ Ῥορρο, Κτίρ., ΒΙοοπιῆ,, ἀπ Αὐπο]ᾶ, ἱπ Ῥυθϊπρ, 

8. ΘΟΠΠη8ἃ δ κατεχόντων, ὈΘΟδιΒ6 {Π6 ϑαΐ Ποῦ ἀ065 ποῦ Τηθᾶπ ἴο 5807, 

τπαῦ [16 δα Πα Δ Κ65 ὑγο ΓΘ ΡΥ ΙΟ]ΥῚΥ τον αὶθηῦ δῦ Οτγο θυ, Ὀαὺ τΠδῦ, 
τ Π}16 ΤΠ6Υ σγογΘ ργθυαϊθηὺ θἰβουγῃογθ, ὑπ Θοηγ αἸβίοη ἤΘΓΘ ΒΡΟΪΚΘη οὗ 
ἴοοῖκ Ρίδοθ ἱπ ἘπΡΩδ. ἐπελθοῦσα. ΤΠ Ὀοϑῦ οἵ οὐἵ τη θ᾽ οὐ] ῦ- 

1605 8Γ6. ἀπϑηϊπηοαϑ ἰπ {Π6 Ὀ6]16Υ {πῶὖ ἐπανελθοῦσα 8 {π6 ὑτιι6 τΘϑαΪ Πρ. 

Βοηᾶθν {πη ἐπελθοῦσα... .ὑπενόστησε, βαυΐηφ γοξϊγοα Κγοην «τρὐαΐ τδα8 

ἐΐόη, Ἰαπᾶ, απᾶ γἱβίμρ ἐγ. ἃ ἐοιρογῖπς τραῦθ, ἐΐ σαι «ρον α ῬανῈ 4 {}6 

οἱέμ, απ {δι οπι6 ρογέϊοη, (οἵ [π6 Ἰπνδάϊηρ Πο04) τοαβλθῶ ἐλ6 ἰαπα αἰοαν 

(80 85 ἴο ἔοττη ἃ ρουτηδπθηῦ ἱπαπᾶαοη), απ ὁἦ6 οὐδε) }ογ ϊοΉ, ϑιεδιαοα 

(5ο ὑπδῦ {π6 ἸΔπᾶ τϑαρρθαγθᾶ). ΕῸΓ {Π|0 586η80 Π61}8 βίνϑῃ ἴο κατέκλυσε; 

οἵ, 11446}} ἀπᾶ ϑοοίι. 
4. κύματος ἐπαναχώρησίς τις, ὦ γούἑγ πη θδαοῖ 97 ἐδ6 86. 

ννννγε, ψ6ὲ ἐξ αἰ πού ουθγηίοιο --- ἐἢ.6)6 τοαϑ8 πο ἐπιμπααΐϊίοι. 

δ. ἄνευ σεισμοῦ (ΞΞ εἰ μὴ σεισμὸς ἢν) οοπίδίπθ' [η6 ῬΓοΐδδβίβ. ------ 

οὐκ---γενέσϑαι, ἐξ ἄο68 γιοῦ 86θηὶ ἕο ηι6 ἐλμαΐ ϑιιοῖ, ὦ ἐδῦπρ οι παρρθη. 
ἘῸὸ ἂν ΜᾺ {86 ἱπβηϊξῖνο, οἵ, 5. ὃ 21. δ. 

» 
ου 

ΟΗΑΡΤΕῈΒ ΧΟ. 

Αὐποηβ ΟἴΠΙΘΥ ΟΡΘΤΆΓΟΠΒ οὗ ἰδ6 Αἰμποηΐδη8 ἱπ Β᾽οἶϊν, ἔπ ν πἀπδογίακθ ἃπ οσρθαϊ οπ ἀραϊηδβὲ 
ΜΎ]ὦ (88 1, 2), Ὑν Βοῖ ΤΠ ΟΥ̓ ΒΟῸΠ ΘΟΠΊΡΟΙ [0 ΒΌΤΤΘΠἄοΓ ἀπᾷ Ἰοΐπ {Π|6 φοηΐδάοτδον (ὃ 8); αἴτοτ- 
τναγᾶβ πο ΜΘββΟΠ ΔΒ ΔγΘ 4150 Ὀτοιρῆΐς ἴο ἴουτη8 8πα αῖνϑ Ποβίαροϑ (8 4). 

" ᾽ 
Και αὖ" 1. ἄλλοι ὑπδη [μο86 ἴῃ τυ μοἢ {Π6 ΑΥΠοπΐδη8 θηραροῦ. 

τοὶ οἱ Σικελιῶται, ὁυέν {7,6 ϑὲοϊ οί ἐποηιϑοῖυοθ. ὙΤῊΘ Ὑγον 8 ἃγὸ ἴῃ ἃΡ- 

ῬΡοβιθοη ἢ ἄλλοι. λόγου, 4 ποΐϊοο. 
ῷ, Μυλάς. Μγ]ὼ νγᾶβ βἰὑπαῦθα οα. {π0 προῖ οὗ ἃ ρϑῃΐπϑαϊα οα ἐπ|9 

δινδ νὰ", Ἴμμε 

αν ζο τῶν μου αδιιο, κινῶν, πε κ σω; 

2. ἌΣ Αᾳ 
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μουίμογη οοαϑὺ οὗ ϑ1ΟἾ]Υ, ΠΟΔΙΥ νγοϑὺ οὗ Μίθβββθῃθ. φυλαί, οοηρα- 
γῖοϑ. πεποιημέναι, τοῦο ἢαὰ πιαᾶθΦ. ἘῸΤ {πΠ18 τηϊαα]9 βἰρηϊβοδίϊομ 

οὗ π6 σφιν, οἵ. Μύ. ὃ 498. ἃ. τοῖς ἀρθρπαβ οπ ἐνέδραν. ὅ60 Ν. 
ΟΠ ἀντιλογίαν τοῖς ὑμετέροις, 1. 18. ὃ 1. 

4. τἄλλα πιστὰ παρασχόμενοι, 77 ἰϑ)ΐης οὐδόγ' ρίθασοθ (οὗ ροοᾶ 

Ῥομδνυῖοτ) ; 1ἰὔθυα]γ, ἐλ6 οὐ 61" (ϑΘοαΥ 168) α8 »ἰθᾶσο8, Θἴο., ᾿παβιη πῃ 885 

πιστὰ 5 (μα ρμγεᾶϊοαῦθ, Κ ἐχυρά, 1. 82. ὃ 2. 

ΗΑΡΤῈΒ ΧΟΙ. 

ΤῊ ΑἸ οΡόρρϑ Βοπᾶ 4 θοῦ ἀπᾶθυ Πυπ βίῃ 68 ἴο ΟΥἸἶδθ ἈΤΟῸ Πα ῬΘΙΟΡΟΠΉΘΒΊΒ, 5Π4 ΔΠΟΙΠΘΤ 

τππᾶθυ Ν οἶα8. δσαϊηβὲ Μ6].8 (8 1); [Π]8 Ἰδἰίου Πθοϑὲ {Ἀ}Π1πρ’ ἴῃ ἐπ οἱ σ δἰζοσαρύ ἰο Βα δ᾽ ασαίθ {19 

Μη, ρσοσθϑα ἴο ΟΥΌΡΕΒ, τυμοτο [86 ΠΟΡΙ 68 αἰΒΟ ΠῚ ΌΤΙ, ΔΠα τηϑγοΐπηρ' ἰο ΤΆΠδστα τᾶν - 

56 ἔμ (οΥτΊ ΓΟΥΥ, ΔΓΘΙ νυ ΒΙοἢ ἔΠ6Υ τοΐαση ἴο [Π 6 58108 (88 2-) ; ΝΊοΙ45 ὕπθῃ ἰοῦ σαυ δοίην, 

{6 τηδυὶ ἄπιθ ρατίβ οὗ 1 οοτἱβ Το ΓΠ8 ΠΟΙη6 (ὃ 6). 

1. Δημοσϑένης, Ζ7])οηιοδέἠιθηι68, ὙΤ88 ΟΠ6 ΟὗὨ {Π6 τηοϑῦ οϑὶ Θυγἰθα οοτη- 

ΤηΔ Π 66 75 ἰπ {Π6 ῬΘΙΟΡΟΠΠοβίϑη Ὑγ87, 8Π4 ΠρΡΏΓΟΒ ἸΔΥΡΘΙΥ ἰπ [η6 580 86- 
αποηῦ Ὠἰδίοσυ. Ηἴβ Τογύαπο, μουσουθγ, αἸα ποῦ θα π41 ἢΪ5 80111{168. 

Νικίας. 866 Ν. οπ ΠΙ. δ1. 81. 

ὥ. γὰρ ἰπίγοάθποθθ {Π6 ΓΘΆΒΟΠ ΜΕΥ [ηΠ6 Μο]Δη5 616 ἰηνϑαρ, 

ΤΉΘΥ σγ6Γ6 5] Πά 6 Γ8, δη γοῦ (καὶ) ὙΥΘΓΘ ὉΠΎΙΠ] Πρ ἴο ΓΘ ΠΟΥ ΟὈΘαΙΘΠῸΘ 

ἴο {πΠ6 ΑΥΠΘΠἴδη5 οἵ 7οῖη {Π6 οΟὨ ΓΘ ΓΔΟΥ. 

8. ᾽Ωρωπόν. 866 Ν, οη 1]. 28. ὃ 8. Τὸ νγᾶ8 ποῦ ἴῃ ΤΌΘ ηο6 ἴο {Π|85 

βιξαϑίϊοη οἵ Οὐόριβ ορροβιίθ πὸ ἘΠθωϑη οοδβύ, ὑπαὺ τῆς πέραν γῆς 
(μοι βοὴθ σου] ομαπρθ ἰο τῆς Πειραϊκῆς) 18 Δα ἀ6α. 

4, Ἱππονίκου. Ἠδ νγᾶϑ {10 [αὐ Πογ-ἰ Π-ἰδνν οὗ ΑἸοΙ ΙΔ 465, δηα οΠ9 οὗ 

{π6 τὶ ομθϑῦ θη ἴῃ ατθθοθρ. Εὐρυμέδοντος. ΤῊΘ Β8116 ΡΘΙΒΟΠ ὙὙΠ0Ὸ 

ΘοΙμτηϑηροα αδὖ Οογουτγϑ (οἴ, 1Π|, 80. ὃ 2; 85. ὃ 1), ἔγτοτα το ΒΙοοπΐ, 

{μῖη5 Πἰβ οοπᾶποῦ ἘΠ6ΓΘ νγ88 ποῦ αἰβρ᾽θαϑίηρ ἴο {η6 ΑΥΠΘηΐ 88. 

ἀπὸ σημίου. ΟἿ, 11. 90. ὃ 4. τὸ αὐτός. Οἷ. Χοη. ΑΠπ80. 1. 8. ὃ 14. 

δ. ὅπλα οὗ {πο86 πὸ Πδᾷ 1Ἀ]16ῃ ἴπ [6 Θηρδρθιηθηΐ. 
θ. οἱ δὲ τοίοτβ ἴο {ποϑθ ηο 84 Β8]1164 Τοτίῃ ἔγοτα {πὸ οἷν (8. 

{86 οοτητηϑπᾶ οἵ Η]ρΡοπΙΟΙ8), δπα οἱ δὲ ἴο {Π6 ΠΟρ] 65 ὙΠῸ ὈΘ]οηρϑα 

ἰο {Π6 5108. ] 

20᾽ 
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ΟΗΑΡΤῈΒ ΧΟῚΙ. 

Τ116 Τιδοδ:ιποηίδη8, ἱπ ΟΥ̓͂ΘΙ ἴο τη 6 ϑβδίϑίαποθ ἰὸ Ἐπ6 ΤΎΘΔΟΠ δ η8 8πᾷ ἸλοΥ8 18, 5Ππ8 ΟὉ- 
ταῖπ ἃ ΤᾺ ΟΥΒΌΪΘ Ὁ856 Οἵ ΠΑΥΔ] ΟΡΘΙΑΙΙΟΠΒ. ἀσδίηϑὲ ΑἸΉΘΠΒ, βοὺ ϑθοαῦ ἤθη ϊπρ; [16 ΘΟΙΟΠΥ οὗἁ 
Ἡογβ θα ἴπ Τυδοι εἶα (88 1-9); ΤΠ6 0 ἢτβέ οομβαὺ [μ6 ΤΡ μἶο οσβοῖο, δπἃ παυΐπρ' τοοοϊνϑᾶ 

8. [ΆΥΟΥΆΡ]6 ΤΘΒΡΟΠΒ6 Βοηα οὖ ΟΟ]ΟΙ  5ί8, ὙΠῸ το αἰ [Π6 ΡΙδοθ απ οοηδβίσιοὐ ἄσοο 8 (88 4-Ὁ). 

1. Οἰταίων. ΜΙ]. (ΠΘουτίδηβ, 1. Ρ. 49) ἐμ] ηΚ8. ὑπαᾶῦ [Π686 σσοῦὸ Πηϊ- 

8165. ΤΉΘΓΟ ἰΒ πού, Πού νυ, Βα Ποἰθηῦ ΤΘαβῸη 0 ΒΌΡΡοΟΒΘ {ῃϊ8. Οἷ. 
Ῥορροβ Ῥυοϊθρ. 11. Ρ. 808 : Τιϑακοβ Νουθῃ. ατθθορ, 11. ἢ. 97. 

ὥ. προσϑεῖναι σφᾶς αὐτούς, ἴο 2οΐγν ἐϊιθηιδοῖυ68. ------- δείσαντες. ... 
ὦσι, ἷ. 6. ΓΠ6Υ ἔδαγοα ὑπᾶῦ {ΠΟΥ αἰουνγαγβ σοῦ Ὅ6 ἀορυϊνϑα οὔ {Π9 
Ἰθογῦγ, ὙΠ] ἢ. τγᾶ8 βοουγοᾶ ἴο Πϑιη ὈΥ Π6 ἰϑυτβ οὔ {Π6 81}Π18Π06. 

8. Δοριῆς. .. « « Λακεδαιμονίων (οἵ. 1. 12. ὃ 8). 866 Ν. οπ 1. 107. ὃ 2. 

4. γνώμην εἶχον, ἑοοῖ; δοιιηϑοῖ. 896 Ν. οη 1]. 86. ὃ ὅ. καὶ ἐόω. 
καδίστασϑαι, απ αὐ {ἢ ϑωηιθ ἐΐηιθ ἐδι6 οὐέψ 8οοηιοα, ἐο δ6 7αυογαθίῳ 816- 

“αϊοα ἦγ γοϑρθού ἐο {ἦι τρα}" εοἱί, ἐλ6 Αἐδιογυΐαηβ. Ἔριν ὑπ οοπβύγποίϊοη 

οὗ πολέμου, 500 Ν. οη καλῶς παράπλου κεῖται, 1. 86. ὃ 2. 
ὅ. τῶν περιοίκων. Τῦ ΔΡΡΘΔΓΒ ἔοτα. {Π15 ὑπαῦ ὑπ6 Ῥουϊοοὶ ὑοοῖκ ρᾶρὺ 

ἴῃ 0π6 Ξ'ραγίδῃ οο]ομΐθϑ, ΔΙ Πουρ ἢ ΓΠΘΥ σοτο ἀπαουθύθα!ν {Ππ6 οἱ ποὰ- 
λοί, 8η4 ποῦ [Π6 Ἰοδαϊηρ' πηθπ ἴῃ {Π6 ΘΟ]ΟΠΪ68. ἔστιν ὧν -ΞΞ- ἐνίων. 
566 Ν,, οη 1. θὅ. ὃ 8. ᾿Αλκίδας. “Α ἀθοθηῦ Ὑγ8Υ οἵ Ἰαυὶπρ ὁ. 1Π9 

ΒΠ6 ἢ δὴ οἶον ΠΟ δα 50 ϑυϊποθρᾶ [18 πηῆύηθϑβ [Ὁ σγθαῦ δῆ δῖγβ.᾽" 
ΒΙοομιῖ, 

θ. ἐκ καινῆς, 6 ἐπιΐοργο. ἀπέχουσα Θερμοπυλῶν. Τύ Δ ΠΘΑΓΙΥ͂ 
γγοϑὺ οἵ ΤΠΘΡΙΩΟΡ νυ]. εὐφύλακτα. Ἐον ἴῃ ποαῦ. Ρ]αν. οὗἁ {Π0 

δα]θούϊνο ἴῃ ὑπὸ ργραϊοαίο, ᾿πϑίθϑα οὗ {π6 ποαυῦ. βίηρ.., οἵ. Μύ, ὃ 448,1. 

ΟΗΠΑΡΤΕΒ ΧΟΙΠΙΙ. 

Το Αἰποηΐδηβ, Βα ρροβίηρ ἐμαῦ {Π|6 ΘΟΙΟΠΥ͂ γγα8 δ ὈΠΒη 64 ῸΓ ΤΟρογδίϊ 8 αραϊπδὺ ΠΡΟ, δὲ 

Βγϑί γίθυν 1 νυ ἱ[ἢ δἴδσγιη (8 1), θαῦ νυ ποὺ οδιιδθ, ἴον Π6 "ΓΘ ΒΒΑΠ 3} ΒῸ ΠαΤΑββοᾶ ἔπ θ οΟἷο- 
ΠΥ ὑπδῦ ᾿ξ ρυβά Π8}1ν νυ αβίθα δυνδΥ (8 2); πᾶ {Π 0 ΠΔΓΒ ἀπ ἱτηροσίοιβ οοπᾶποΐ οὗ ἐπ Τι8ο6- 

ἀιοτηομΐδη αἰ γθοίουϑ, 8180 ἱτσηροαϑα 1.8 Ῥτοβρουῖν (8 8). 

1. τῆς. .-« ξυνοικιζομένης, τοἤθην ἔδι6 οὐέψῳ τοὰ8 ἐδι8 λοϊγεϊῳ οοϊοτυϊφθᾶ. 
ἐπί, ασαΐγηϑέ (Ἰπ ἃ Ἰοβύ}]6 50η86). τὸ Κήναιον. ΤΠΪΒ. γγ88 08 

Ὑγοβύθγμι Θχ γθιηϊυ οἵ Ἐπ, πα πραγοϑῦ ὕο Ἡ θυ ο]98. 
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2. αἴτιον δὲ ἦν" οἵ τε Θεσσαλοὶ κ. τ. Δ. ΤῊΘ σΟΠΒυΠΟἰΪΟΙ, 88. 10 
γγ85 θθσπῃ, ἀοπιαπαθα φϑείροντες καὶ---πολεμοῦντες, 5Β'ΠπΠ06. αἴτιον 15 ῬΤΟ- 

ῬΟΙ͂Υ {π6 ῥγθαϊοαίθ ὙΗ6 αἰβίαποθ οἵ {Π|6 ρδυ οὶ ρ]65. ἔτοτ οἵ τε Θεσ- 
σαλοί, πᾷ ἐπ ἰπέθγνθπέϊομ οὗ οὔποθ Ῥδυ οἰ 168, οαυβθα {Π6 Ὑυῖῦου 0 
Θἤδησο {πΠ6 οοηβίγιιοιϊοπ ἃπα ΘΙΏΡΙΟΥ ὑοῦ ῦ8. ΤΠ αἴτιον δὲ ἦν Ὀθ- 

ΘΟΙΊΘΒ ἃ ῬΏΓ8586 [{κὸ τεκμήριον δέ, σημείον δέ. ΟἿ, ΜΌ. ὃ 809. ὁ. 
ἐν δυνάμει... «χωρίων, “ δοΐγρ ἐγν σγοαΐ ροιο67'" ἦγ. ἐΐχο86 ραν 18.) ΒΙοοτηξ, 

καὶ ὧν --- κἀκεῖνοι ὧν. Καὶ. ἐπὶ ἴῃ ἐπὶ τῇ γῇ 18 ποῦ ἴο 6 

ἰβκθὴ ἴπ {Ππ|ὸ027 βθη86 οἵ αφαΐηϑέ, ἐο ἐλ6 Τηλιῦῳ 97) (α5Β Καῦρ. δἴδον. 086 

ΚΌΠΟ]. ᾿πουργοίβ), Ὀπὺ β'σηϊῆθβ ἸοοδΠ ῦγ, ἴῃ {Π6 560η56 οὗ ὃψ οἵ θα". 

ΘΕ. 90. 611: 8; ἰσχύι 15 ὕπθ ἀαίίνο οἵ τηϑηη6 1. 
8. οὐ μέντοι ἥκιστα κι τ. λ. ΗδΓο γγθ πᾶγϑ 8πούμουν ἰηβίδποθ οὗ {Π6 

νγδηῦύ οἵ ἰδοῦ δηᾷ ΔΗ] ἴπ {πὸ ΤιΔοραφυηομίϑη8, τυ ΒΙΟἢ νγ88. ΘΥΘΙῪ 
ὙΥΠΘΓΘ 850 ΡΥ] Πα οἶ8] ἰο {ποῖ} ἱπίθυοθίβ. ΑἹ ἴβϑθ 1688. αἰβδϑύτουβ 4180 

ΘΟΥ]4 ΠΑΡΟΪΥ Πᾶγθ Ὀθθη οχρθοίθα ἴῃ δῃ θηίθι ῬΓΪΒ8, ΙΡΙΡΟ ΑἸοΙ88 νγ88 

οη6 οὗἨ {Π6 Ἰοδά 615, 

ΟΗΑΡΤΕῈΒ ΧΟΊΙΨΓ. 

ΤΗὴ6 Αἰμοπΐϑηβ ὑπᾶθ ΤΟΙ Οβίμ  Π68, ἈΠΟ ΒΟΙΠῚΘ 5 ΟΟΘΒΒΙᾺΙ ὌΧ οἰΐβ, ργοσθϑᾶ ἰὸ Τιϑποϑᾶϊβ 

(ξ 1); {86 Αδυπβηΐϑη8 981] ἐπ Ρουβαδαῖπο ΤΠ] ΒΘ ΠΘΠ68Β ἴο δἰΐϑοκ {Π6 οἰ(Υ (8 2), [ὉΓ δὖ [89 

᾿πβίαπορ οἵ [Π6 ΝΙ}ββθῃΐδῃϑ, Π6 18 ἱπα ποθ ἴο ΠλΔ ΚΘ 8ῃ Θχρϑαϊ θη δρϑϊηϑῦ {Π0 001 1818 (8 8): 

16 ΤΘΆΒΟΠΒ [Ὁ {Π|8 δηἐθυρυῖβθ, πα ἐπΠ6 ΟΥ͂ΘΥ ἴῃ τ μίοἢ. {π6 0] 188 ἀτο ἴο θ6 δἰἰβοκοαᾶ 

(884, ὅ). 

ἸΞΤοὗ,. ςνεῶν ΟἿ 1Π τΘ 181) Ἑλλομένῳ Εἰἰοηιόηιι8. Οὐ]. 

Τιβακο (Νογίῃ. ἄτϑθορ, ΠΠ1, Ρ. 28) οοπ͵θούιγοϑ ὑῃβ ὅο ὍΘ {Π6 βδ1ηθ 85 

ἴπ6 φγοβθηῦ ρογῦ ΚΙϊηϊηό, ὑυ ἢ] 0 ἢ ΒΘΘΙη8 ἰο 6 ἃ οοΥΤαρίϊοη οὗἩ {Π6 8π- 
οἷἴθηῦ Π8Πη6. Λευκάδα, 1. 6. Τ᾿ιΘποαβ [η6 οαρ ία] οὐ {Π6 15]8πά. 

Ὡ. τῆς τε ἔξω γῆς ΤΟίοῚ5 ἴο 80ΠπῚ60 θυ ΤΟΥ ουὖ οὗ [6 Ῥϑῃΐηϑι]δ, 

αν ΒΙΟἢ {Π6 ΤΘ πο δ 188 ῬΟΒΒΘΒΒΘΩ͂, 

8. καλὸν ἰ5 π60 ρΡτγραϊοαίθ δηα Ὀθ]οηρΒ ἴο ἐπιϑέσϑαι, νΥ ΠΟ ἢ ἰΒ Π6 5πὉ- 
θοῦ οὗ {Π6 βοπίθῃοθ. καὶ Ὀοίοτο ἢν Θοππθοίβ προσποιήσειν ἴο ἐπι- 

ϑέσϑαι. ΒΙοομη, τὶ σοοα ΤϑΆβοη ΘΟΠ θοῦ 65 {Πα γε ΒΒ υ]α 6 ΒᾺὉ- 
βυϊαθα [Ὁ τε δέν Ναυπάκτῳ. τὸ. -. «ταύτῃ, “οοΐ67}08 ἐδὲ ἡγιοοϊα8 
οοπζϊποη 8.) ΒοίΠο. 

4, τὸ γὰρ ἔϑνος---εἶναι. ΘΌΡΡΙΥ ἔλεγον ΤοίοΥ γί ησ το {10 ΜΘΒΒΘ 818. 

διὰ πολλοῦ, αἴ α σγοαΐ ἀϊϑέαπιοο (ἴτοτὰ θϑο ἢ οὐμοῦ). ὅθ6 Ν. οπ 1Π. 
29, ὃ ὃ. οὐ χαλεπὸν ἀπέφαινον, Βο. ὄν. ΟΥ̓́ Μϑ. 8 ὅ49. Οὖδ. 8. 

δ. ᾿Αποδώτοις. ΤῊΪΒ ὑγ 06 πῃ ὈΪ θα {Π6 ΠΡΡΘΙ Βοῦτορϑ οὗ {ῃη9 Ενγδ- 
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πῈ5, 8πη Ὀοΐηρ πραγοϑῦ ο Νιαυρϑδοίιβ, νγ88 ἀου Ὀ.1688 [η6 οὈ͵θοῦ οὗ [9 
στοαϊοϑῦ θητγ οα ὕΠπ6 ρΡϑγῦ οἵ {η6 Μοββθῃίβῃϑβ. ᾿Οφιονεῦσι. ΤῈ6 
Ορἰομθδηβ. ᾿ΔΥ [αν ΌΠ 6: ἸὨ]8η 4, ἴῃ ἃ ΠΟΥ -Θαβίθυ]υ αἰγθοίϊοπ ἔλοτη {Π|6 

Ἀροδοίϊαηβ. Νογίῃ οὗ [686 8η4 5}}} ἔϑυύῃθῦ ᾿π]πα ᾿ΔῪ {Π|6 Ἐθγγία- 
πἶϑη58. ὅθθ ΚΙθρουῦβ τὴ οἵ ΖΕ 10]18. ----- προσχωρήσειν. ϑ.ΡΡΙΥ͂ 
ἔλεγον ΟΥ ἐκέλευον. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΟΥ. 

- 
Το βίῃθ 68 Ὀοΐηρ' ἔπ π5 ἱπάποοα ἴο Τη8Κ6 δη δβχρβαϊοη δραϊηϑὲ ἔπ ΖΕ Ο Δ η8, ΡΑτΕν οπέ οὗ 

βοοᾶ-νν}}} ἴο [ῃ 6. ΜΙ ββθῃΐβη8, 8πα Ῥγ ΠΥ Ὀθοδιιβ8 μ6 ἱπουρηΐ ἐμαῦ μ6 οου]α ἐμ π8 Ροποίταίθ ἔπ 6 

Βαοίίδη σουπτυ, 565 ουὖ ἔγομῃ ΤΠ Θτι0838 8 σοδϑίβ 810 πρὶ ἴο ΒΟ! ]Πατη (8 1): [16 ΘΑ ΙΔ 5 

Ῥεΐπρ ἀἰβρθαβθᾶ δἰ ΗΪ8 τοϊθοίοη οὗ [Π6ὶγ δᾶνίςθ, γοῦαβα ἴο ππϊΐβ ἴῃ {Π6 οπίογργῖβο (8.3): Ὀαΐ 

Το Οβ 668 βοῖϑ οαξ τ Ἱ ἢ [6 τοβύ οὐ ΠῚΒ8. ΦΌΓΟΘ8. ἴῸΓ {16 1πίθυϊου, ΥΠΘΓΘ 6 Θχρθοίβ ἴο ὍΘ 
ἡοϊποᾶ Ὀν [μ6 ΟΖο]ΐδη ΤωοοΥ 818 (8 8). 

1. τῶν Μεσσηνίων χάριτι τ-ςΞ ψ δ18 «οἱδῆ, ἐο οὐϊίρε ἐδ6 ΜοδϑοηἑαΉ8. 

τοῖς Ἢπειρώταις ξυμμάχοις. ἘΘίξδγροῃοθ. 15 δα Θϑρϑοὶϑ!]ν το [Π6 
ΑοδυΠϑηΐδη8. 8Π4 Π6 ΑἸΠρΒ]]ΟΟ 818. ἐς Κυτίνιον τὸ Δωρικόν. 
Ογ θηϊ πη 1ΔΥ ΟΠ. ΟἿ᾽ ΠΘΒΡ {Π6 ῬΙπΠά 5, ὁΠ6 οὗ {Π6 ΠΡΡΘΙ βύγθδμηβ οἵ ἐῃθ 

ΟΡ ἴβϑιβ, ἈΠ τγᾶβ ΠΘΆΡ]Υ Βοα ἢ οἵ Ηογϑοοα (ΠΠ|. 92. ὃ 1). Ῥροιποῦ- 
{Ππ6π685 οἤο86 π6 πουῦθογη τοσΐθ, Ὀθόδαβθ (ἢ9 Βου ΘΓ, Ὑυ ΒΙΟἢ. Ρ]ϑορα 
ῬΔΓΠ 555 ΟἹ Πἶ5 Ἰϑ, σοῦ Ἱα πᾶν 164 Ὠΐπι ἐΠγοῦρη {Π6 οοππέγν οὗ {ῃ6 

Το ΙρΡ ΐϑη5, 0 Δἰννᾶγβ ϑνογθᾶ {ῃ6 Τιδοθ:θ ΠΟ ΠΙ 888. ἀκόντων 
᾿Ακαρνάνων. Τῦ “011 Ὁθ ΤΘοο]]θοίθα ἐπδῦ [Π6 ΑὙΟΒΙ ΠΘΗ 85 τν ἸΒῃ6α 1)6- 
Τηοβίμ 6 Π68 ἴο ἰηνοϑῦ Π,Θ 088 (οἵ, 1Π1. 94. ὃ 2), ἀπ {πογϑίογσθ [ΠΥ πΥ 6 ΥΘῸ 

ΔΙΥΘΓΒ6 [0 {Π18 Θχροαϊοη ἀρϑὶπϑῦ ἴπ6 ΖΕ ΤΟ] 1815. ἤδη Πᾶ8 Πούθ [ῃ6 

Ἰοοδ] βἰσηϊ οδύϊοη 9" ἐηυηιθαϊαϊοῖμ αὐ έο), ζόην ἐδ8 ροϊηί. ΟἿ, Φ6 15 

Ἐάμη. ὃ 720. 4. α. οὖν ἴῃ ἄρας οὖν 18 τοβυτϊηρίϊγο, {π6 {ῃγρϑᾶ οὗ 
{16 παιγδίλνο Ὀθίηρ ᾿π θυρ θα ὈΥ {πο ρδγθηίμθβϑίβ. ΟἿ ΜΌ. ὃ 025. 

ῷ. τὴν οὐ περιτείχισιν. ΟἿ 1. 187. ὃ 8. τοῖς ἐπιβάταις. ΤΉΘ80 
ἰγοο 8 ΘΟΥΓΘΒΡΟΠα ἴο ΟἿἹ ηιαγῖηθβ. Τῦ ἈΡΡΘδιΒ ἔγοτη {118 δη4 βϑυϑγδὶ 

ΟΥΠΘΙ Ῥᾶββαρεβ, ὑπδῦ ἔθη γηϑ 68 ὙγΘΓΘ {116 τιβιι8] ΘΟΙΩΡ]θιηθηΐ ἴο θα ἢ 
γ 6856], 

8. Οἰνεῶνος. ΟὉ]. Τιρακ (Νουῃ. ἄτϑθοο, Π| Ρ. 616) {πῖπκ8 ἐπα 

ἐμοῖγ Του τ ΟΥΎ θογᾶουθα οἡ Ναϑιρϑούμβ, ἕο πὴ. ὙνΙΟἢ ἰῦ τγὰβ βοραγαιθα 
ΤΥ {86 τῖνϑι ογηο, 1. 6. {πη0 ἨἩν] Πυ8. 

ἀγύώνα, .. 

ξηλι ΣΝ 1,).)). 

οχλ' ἔων ἐδ ἐν ρον 

““.-. 
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ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΟΥΙ. 

Ῥοπποβίμθμθϑ Ῥ85568 ἐπ πῖρῃξ ἱπ ἐμ ῥσθοϊποίβ οὗ ἐμ ἐθιωρὶθ σμθτθ Ἠδβὶοᾶ ἀϊοᾶ (β 1); 9 

ΤΠΆΤΌΒ65 ἱπίο ᾿Ξ 1ο]18, απ 8 κε8 Ῥοίἑἀδπΐα, στοου στη πᾶ ΤΊοΐαπι, τὶ ἐμ [Π6 ᾿πίεποι. 

Αἴϊοσυγαγαβ οἵ δἰἰδοκίης (μ 9 Ορμίοπϑβμβ (β 2); θαΐ ἐμ “ΖΕ ΟἸ18η5 ἱπ νἱθν οὗ (815 ἐχρθάϊθοι, 

τ ΙΟἢ μ8ἃ ποῖ δβοβρϑὰ ὑποῖγ ποίίοθ, 311 ἀπίτθ ἐπ Π6 Θομητηοη. ἀθίβποϑ (8 8). 

1. ἐπορεύετο τοῖοϊϑ ἴο Ηββίοᾶ. Ἠΐβ οὈ͵θοῦ Θρρϑαγβ ἰο Βᾶνθ Ὀθθῃ ἴο 

80 88 ἴᾺΓ 85 Ῥοββί 19 ἔγοτα Νϑιηθα. ΒΙοοιηῇ. 
9, Ἐὐπάλιον. ΟὟ]. 1,ραΚο (Χογίη. αστθθοθ, Π. Ρ. 618) ἤχϑβ ὑπ Ἰοοᾶ- 

ἐΐοπ οὗ {8 οἾδοθ ἃ 1016 Ἰῃ]απᾶ ἔγοτα Ἐν Πγεθ, ὑγῃΐοἢ ξουτηθᾶ, 85. ἢ 

ΒΌΡΡΟΞΘΒ8, 1(8 Βαυθον. [π]δπα δπᾶ Ὀογάθγϊηρ ΠΡΟ [818 γγ88 Ῥοὐ ἀδῃΐδ, 

ΔΙ ΒΟΌΡΉ βγϑὺ τοδοηθᾶ ἴῃ 1ῃ6 τηδγοῖ οὗ Πριμοβίμθηθβ, 511} ἔἈγίμου ἴπ 

ἐπ6 βϑιπθ ἀἰϊγθούϊοῃ δηᾷ ᾿γὶπρ 'π [Π6 ν8]|Π16 0 οὗ [π6 Μογπό (566 Ν. οἡ Π]. 

96. ὃ 8), σοῦ Οτοου]απι δπᾷ ΤΊομΐαπη. [πῃ Κίθροῦβ τηᾶρ οὗ “ 10]18, 

Ἐπρα]ΐοη 1165 βοῦτῃ οὗ [868 11πθ οὗ {π6 ὕονγπβ Ῥοϊ ἀδηΐ8, Ογοον πηι, πα 
ΤΙοδίθτα. ἐπὶ ᾿οφιονέας (Ξ680 Ν. οἡ 1Π. 94. ὃ 8) ἀθροῃᾶβ ἀροη 
στρατεῦσαι. ἐς Ναύπακτον ἐπαναχωρήσας, αΥ67' ἠαυΐηφ γον ϑαϊοῶ 

τροη Ναιμραοΐζιϑ. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΟΥῚΙΙ. 

Αἱ ἔπ δᾶγίοθ οὔ {π6 Μοββοῃηΐβηϑβ, Το οβίῃ θη 68 ἄο68 ποῖ πϑὶε ἴον ἔμ Τιοουίδηβ, θα δ ΤΠΒΓΟΙ 68 
ασαϊηϑὲ Φεσ᾽ ἄστη δπᾶ 868 ἐὺ ὈΥ δίοττη (ξᾷ 1, 2); Ὀπὺ [Π6 ο} 1815 ΤΆΠῪ ἴοτ 18 ἀθίβμοθ δπᾶ 

δἰΐβοκ 86 Αὐμοη 818 ἔγοτῃ 811 φαδγίοτϑ (ὃ 8). 

1. ὅπερ καὶ τὸ πρῶτον. Οἵ 1]. 94. 8 4. 

κώμην), ἐΐι6 ἐοιοτ, «ολῖοῖ, ἴαψ ἴπι ᾿ϊ8 ταν. 
ὥ. τῇ τύχῃ. ΟἿ, ΜΈ. ὃὶ 899. ὁ. --- ἔδεε προσβοηϑῆσαι. ΟΥ̓ ΤΠ]. 9. 

8 8, ----- Αἰγιτίου. ΖΕρ᾽ἄπτη 15. ρδοθᾶ ὉγῪ Κιθρογὰ οἱ {Π6 τὶρῃξ Ῥδηὶ 
οὗ [89 Μογπό, που οὗ Ῥοιἀδηΐα. Ψιλῶν 1 ἐΔκοη α]θοίγ 6] γ ὈΥ͂ 
Καῦρογ. γὰρ ἴοι ὑπέφευγον ἱπίγοάποοθβ [Π6 ΤΘΆ80η ὝΥ {110 
Ῥίδοθ νγα8 ἴδκοῃ δὖ {π6 ἢγϑὺ δὐΐδοκ. ΤῊΘ τῆθη δᾶ ἀοβογίϑα 1Ὁ ῸΓ 8 

ἘΙΡΉΘΙ δηα βίγοηρον Ροβι ἰοη. 

8, διώξεις 8Δπα ὑπαγωγαὶ 816 ἴῃ Βρροβί(᾽οη τ] τοιαύτη ἡ μάχη. 

τὴν δ᾽ ἐν ποσὶν (80. 
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ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΟΥΤΙ. 

ΤῊ ΘΟΙΏΤΗΔΗΔΟΥ οὗἩ [Π6 ΔΥΌΠΘΙΒ Ὀδΐπρ' βἰδίη, ὑμπαῦ ὈΟὰΥ 18 ἀἰβροιβθᾶ, τυ ΒΟΥ ΡΟΣ ἴΠ|6 ΟΡ 68, 
πθατ θα οαὖ Δπ Παγὰ ργοββϑᾶ, τοίγθαῦ (8 1); θοΐῃσ ἀπδοααδίπἰθᾶ Ὑυ 1 (Π|0 ὙΥΔΥ ΤΩΒῺΥ οἵ 
ΤΠ 61ὶ 816 81αΐπ, δηἃ ἔπο89 τῦ8ο βαυτνῖνθ ἢ στϑδὺ αἱ ΒΟ] ἐγ τϑϑοῖ Οὔπθομ ὙΠ ΘποΘ {Π6Υ Ὠδᾶ 

βοὺ οὐ (88 2, 8): [π6 Αἰμοηΐδη8 θΌΤΥ {πο ὶγ 58 πη ὈΥ ἰγθδίυ δπᾶ σρίαστῃ ἰο ΑΠΘῺΒ (δῷ 4, δ). 

1. αὐτοῖς 15 τοραγοα ὈΥ ΒΙοομηῖ, 885. ἃ δύ, οοτητηοαϊ, αὐ Υοῖθ8. 707 

ἐλιθῖν" 86. Βαΐ ΨΥ ποὺ τορϑγᾶ ἰῦ 88 ρὺ ἴον {π0 δαποιηΐηαὶ φϑηϊοῖνθ, 
ἐμοῦ)" αγγόοι8 3 Οἷ, Κα, ὃ 48. 19. Ν. 2. οἱ δὲ τοΐοτβ το π6 ΑἰΠοηϊ- 

8η8, ᾿ΠΘΒΙΏΠΟΝ 88 οἱ τοξόται 15 ἃ ΒΌΟΓαΙΠδύθ Β0 ]θοῦ. οὗτοι ΥΘῖοΓ8 
ἴο [89 ΔΙΌΠΘΙΒ, απ αὐτοὶ ἴο {π6 Αὐἴΐο ΠΟΡ] 168. χαράδρας, γαυΐη68, 

δο(8 97) ἐογγθη 8. αὐτοῖς. 866 Ν. οπ. αὐτοῖς ΒΠΡΥΙΒ. 

2. ποδώκεις, ϑ8ιο17-7οοΐοα, ἰ5 ἃ Ῥορίϊο υγογᾶ. 
4. ἡλικία ἡ αὐτή, ἐΐδ6 τυδῦν ἡοισογ. ΤῊΘ τηθῃ ὙΠῸ [6]1] οοηϑυϊαίοα 

[16 βίγθηρῃ δηα ἤἥοννγοι" οὗ {Π6 ϑιτηγ. 
ὅ. ὁ ἕτερος. ὃ. ὃ 17. 2. Προκλῆς. ΟΥ̓, ΠῚ. 91. 8 1, ----- Δημο- 

σϑένης δὲ περὶ Ναύπακτον κ. τ. λ. ΤῊΪΒ 15 {Π6 ἢγϑῦ ἰπϑίδηοθ ρίσϑῃ ἱπ 

{815 ᾿ἰβίογυ, οἵ ἃ βΌ ΠΟΙ ἃ] [θαυΐηρ ἰο θύσῃ ἰο Αἰ Π6}8 δον ἃἢ. ΠΠΒ80- 

ΟΘΒ5[Ὁ] ΘΧρϑα! ]οη. 

ΟΗΑΡΤΕῈΒ ΧΟΙΧ. 

ΤΠῸ ΑΕΠΘΗΐ 48 581} ἰο 1, ΟΟΥΓβ, δη 86 δ ἴοσί βἰζαδίθᾶ οἡ (Π8 Ἡδίοχ, 

1. οἱ περὶ Σικελίαν ᾿Αϑηναῖοι. ΟἿ, 1Π. 806. 81; 88. 81; 90, ὃ 2. 

Λοκρίδα. ὙΤΏΘΒο ΤΟΥ 85 Ὑγ6 16 ἃ ῬΘΟΡ]Θ οὗ Μδρῃα ατοῖα, Ὀοϑὶπρ' 

8. ΘΟΙΟΠΥ οὗ {πΠ6 Τιοοῦῖ ΟΡΆΠΕ ἔγοπι ασθθοθ. ΤΉΘΥ τγογο αἰβυϊηροβηρα 
ὈΥ {Π9 ΔρρΡοὶ]δύϊομ οὗἩ ἘΡΙΖθρΡΕΥ ]]. περιπόλιον --- φρούριον. ὅ'0}0]. 
ἽἌληκι. Τὴθ ΗδΙῸΧ τγ88 ἃ 518}} βίγθδατα ἰῃ {86 τποϑὺ βου θυ ῥαιὺ οὗ 
Μαρηδ ατεθοῖα, ἃ 1016 υγϑϑῦ οἵ [Π60 ῬγΟΙΙΟΠΟΡΥ οἵ ΠΓΔΟΙΘῚ ΠῚ, 

τ χε νἀ βνα σι μα δ θιονοκνυνσσοσουνον, κοι... 
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ΟΗΑΡΤΕΒ Ὁ. 

Αἰ ῃ τϑαποβί οἵ {π9 “ΖΞ: οἸ δπβ, [π6 Τιϑοθεθπποπἶδη8 ΕἘ οαὖ 8π οχρθαϊ οπ δρδίπμϑὺ δα ρδοίαβ 

(881,2). 

“1, πρότερον, ἴπ6 οχροαϊ οι οὗἩ [πΠ6ὸ ΑΥΠΘηΐδη8 δραϊπβϑὺ ΖΦ  ο]1α, οὗ 
ὙΓΒΙΟΗ {Π6 τοϊαύϊοπ μ858 πβδῦ Ὀθθὴ δίγϑῃ. διὰ... «ἐπαγωγήν; ἷ. 6. 
“ἐ ργορίθτοαε αποᾶ ΓΝΔΌΡΔΟΙΙ οοπίγα ἴΡ505] δα ἀαχογαπῦ ΑὐΠθπίθηβ68.᾽ 
Ηδβδ8οκ. 

2. Ἡρακλείας τῆς ἐν Τραχῖνι. Οἷ, 1Π. 92. 1. οἱ Σπαρτιᾶται. 
ΑΥΠΟΪΑ βυρροβίβ ὑπαῦ π6 ἀοϑῖση οὗ {πΠ6 δρροϊηίτηθῃηῦ οἵ ὕνγο δββοοϊδίθ 
ΘΟΙΠΤΏΒΠ ΘΓ, Ὑγ88 ὑμαὺ ΤΠΘΥῪ τηϊρῃῦ βαοοθθα ἴο {Π6 ΘΟΙΠΠΊ8Δ ΠΑ ΟΠ6 8 [6 

{π6 οἴου, ἀρὸπ {Π6 ἄθδίῃ οὗ {Π6ὶν Βα ρογῖου. [1 50 {μθη οἱ Σπαρτιᾶται 
του] βρη [πΠ6 οὐμοῦ ὑνγο ϑραγίδηβ, ὑγπῸ ἑορϑίμον 1 ἘΠΤΥ]ΟΟΠΒ, 
πιδᾶθ πρ {Π6 ΠαιπθοΓ οὗ ϑὅρατγίδῃ οἰ] Ζθῃ5 ἀ508]}}Υ Θιαρ] ογοᾶ ἰπ [ογοῖ ρα 

ΟΟΙΠΠ8Π68. 

ΟΗΑΡΤΕῈΒ ΟἹ. 

ὍΠ6 ὅταν δοίη οΟἸ]οἰοα αἱ ΤΠ ΙΡἢΐ, 6 βραγίαπ ΘοτητηΒη ἄογ Βιοο 668, ἔΠΓΟΙ δ] {116 ἔρυτο οὗἁ 

Βΐ5 ΒΡρτοδοῖ, ἔπ ἀθίδομίπρ πηοβὲ οὗ ἔμ 6 ΟΖΟ]δη Τ,ΟοτΙ 85 ὕτοιη ἴῃ 6 ΑἸΠοπίδη ἱπίογαβί (881, 2). 

2. Φωκέων ἔχϑος, ἷ. 6. [π6ὸ Βαίγοα ὈΟΓΠπΘ ἴο {Π|6πὶ ὈΥ {116 ῬΙΟΟἶΔΠΒ. 
Α5 [86 Αὐμοηΐδηβ ὑγθῦο {89 ρον α] ἔτι μ5 οὗ {πη6 ῬΠΟοΐ8Πη5, 80 {680 

Λιμρ ΐββθαῃβ ἩΒΗΘα ἐο βθοῦτο [6 ἕδνου πᾶ ρῥγοϊθούίομ οὔ {Π6 1,806- 

ἀυπομΐδπβ. [Ὁ 18 ἰο Ὀ6 τοιηδυκοᾶ ὑπμαῦ Ὀθύνγθθῃ {πΠ0 Τοῦ Πη5 δπᾶ 
ῬΠοοῖδηβ ἐποῦθ μδᾶ οχἰβίθα 8η Θητ ΟΥ̓ ἴτοπὶ {Π6 {ἰπη6 οὗἩ [Π6 Ῥογβίδῃ 

ὙΆΓ. δυσεσβολώτατος, πιοϑδέ αἰβήοιϊέ 9. αρρτοασοῆ. ἔπειτα 

Ἰπνέας κιτιλ. ΤΠ ἐτῖδο5 ὙΠΟΒΘ. ΠΔΠ168 [Ὁ]]ΟῪ ὈΘΙοπροᾶ ἰοὸ (89 
ΟΖο] δ 1, ΟΟΥἾ8 8. 
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ΟΗΑΡΤΕΒ ΟἿ. 

ἈΠΕ πρθ Ῥοηρ' ΤΟΥ ἘΞΌΓΥ]ΟΘΉΤΙΒ ΤΩΔΓΟΙ65 δϑϑίπϑῦ ΜΝ διιρδοίιβ, δηᾷ θθΐπρ' ἰοϊπδᾶ γῪ ἐπ 
«ΠΕ τοϊΐαπβ, ταν α65 [Π 6 ἐουτ  οΥΎ 8πᾶ 868 ΜΟΙ γοτίαπι (88 1,2); θα Το ποβῖμ 6 Π65 Ὑν τ ἐἢ 9 
ἈΟΑΥΠΔΠἾ8Π5 Ὑγ ΠΟΤῚ ἢΘ ᾿δα Βιχητ ΠΟΘ ἰο ΗΪ8 αἱὰ, [Πτουνβ ΗἰτηΒο ΙΓ ἱπίο ΝΝδαρδοίιβ δπὰ ἄ6- 

{πη 48 {Π6 Ρ͵δοθ (88 8, 4); ὙΒΟΥΘΌΡΟΠ ἘΠΙΤΥ]ΟΟΒ 8 ἔαΓΠΒ ἈΌΥΔΥ ἀπ οοποοσίβ τί [ῃ6 Αὐτὰ 

Ῥγδοὶοίβ 8 φοιηθἰ πᾶ ᾿ηγαβῖομ οὗ Αοδυπαηΐβ 8π ΑΥΡῸΒ Ατηρμ]]οομίθτα (88 ὅ-Ἰ). 

1, αὐτῶν -- δοϊοησίη ἐο ἐΐόηυ (1. 6. (μΠ6 Τιοογίαπ5). ΟἿ, Κα. ἃ 47. δ. 
Ν. ὅ. 

2. καὶ οἱ 1Β ΘΙΠρΙοΥΘα ἴπ ΓΘίθυΘ ΠΟΘ ἴο {Π9 βαθήθοῦ, οἱ μετὰ Εὐρυλό- 
χου ἱΠΗρΡ]164 ἴῃ γενόμενοι δ᾽. Μολύκρειον. 69 Ν. οη 11. 84. ὃ 4. 

8. μετὰ... «Αἰτωλίας. ΤῺῊΘ ῬΓΘΡΟΒι ΟΠ. ἐκ, ὉῪ ἐπ οοπβύσιοιϊο μγεθρ- 

Ώ8Δ}8 (5866 Ν, οη 1. 18, ὃ 2), οἷνοβ ἴο {818 Ῥᾶββαρθ [Π9 β56π860, αγέδγ" ἐΐδ 
θυδηιῖ8 «ρλϊοῖ, παρροποα ἔπ, “Ἰοϊία, απ ἐδ τοὐγοαΐ γγοηι ἐδιαΐ δοιιέν. 

προαισϑόμενος τοῦ στρατοῦ. ΟἿ. ὧν. .. «αἰσθόμενοι, 1. δ7. ὃ 6. 
4. τῶν νεῶν. Οἷ Π]|. 94. 81; 108. ὃ 8. 

ὅ. ἐς τὴν Αἰολίδα. ῬοΟρρο πᾶ 606]. {πῖπκ {παῦ (8 νγᾶβ {896 8η- 

οἰθηῦ πϑιηθ οὗ [π6 ἴοι οὗ Οδϊγάομ. ΟΥμθτ5 {μὶπκ {παῦ ἰῦ τγᾶβ [ῃ9 
ὨΒΙῺΘ οὗὨ {Π|6 αἰβύγϊοῦ, ὙΠ] ἢ μου ἀγ8. ὑοο Κ 15 πϑῖὴθ ἔτοτα 18. ομϊϑῦ 
ἴονγῃβ Οδ] γἄοη δπα ῬΙθυτοπ, 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΟἿΤΠ1. 

ὙΤΗ6 ΑἸΠΘηΐδη8 ἴῃ 5: Οἱ] δίίδοῖς 1π 6888, θα 8γΘ ὉΠΘΌΪΘ ἴο {8 ἐξ (8 1); 85 86. ἀοραιέ ἵτγομα 
{6 Ρ͵δοθ ἐμϑῖγ τϑαγ- στιδγᾶ 18 δἰξδοκθᾶ δπᾶ δι} 618 τω πα ἢ 1085 (8 2); 1,80 [68 δἴϊογυγασαβ ἅ6- 
7εδ(8 ἔῃ 1, ΟοΥΙΔΠ8 8Πη ἃ ἀθβροὶ!β ἔμϑια οἵὔἩ ἐμ ὲγ δι η8 (8 8). 

1. οἱ δ᾽ ἐν τῇ Σικελίᾳ. ΤῊΘ ΒΟ6Π0 ΠΟῪ Ομδηρθθ ἕο ϑ᾽οἾγ, ὙγυΒΘ ΓΘ 
ΒΟΙῚΘ ἱποοηβί ἀθυ 8 Ὁ]6. Ορογδύϊομβ οὗ (9 Αἰθηΐδη8 ὑγογο ἀθβογ θᾶ ἱπ 
ΠΙ. 99. 8 1. κατὰ κράτος ἀρχόμενοι --- δοίη φουογηφᾶ «οὐ, ἤαγϑβῇ- 
γι.688 απ βθυογὶίψ. αὐτοῖς ἀθροῃ 8 ὁπ. ξυνεπολέμουν. ἐπ᾽ Ἴνησ- 
σαν 8 ἴο ὉΘ οοῃβίγιποίοα δέου ἐπελθόντες. Ιπρθβ88 ἸΔῪ πουίῃ-υγοϑὺ οὗ 
Οδΐδπα δθουῦ τηϊᾶνγαν Ὀθύνγθοη ἐπαῦ Ρ]Δο6 δπᾶ Ζἴπ8. 

2. ᾿Αϑηναίων ἄθροῃ 5 ἀρομ ὑστέροις --- ἐδ γϑαγ' 47 ἐδ Αἰβοπαη8, 
8, Λοκρίδα. ΟἿ, ΠΙ. 99. 



σπαν. ΟΥ̓́] ἷ ΝΟΤΕΒ. ΟἿ 

ΟΗΑΡΤΕῈΒ ΟἹἿΨΥ. 

ΤῊ6 Αἰποπίαπϑ ραν Ποῖοβ, ὈῪ αἰσσίπρ ἈΡ 41} ἐπ οοἴπβ, ἀπ του  ἀἀϊησ {πὲ ΔΗΥ͂ ῬΘΙΒΟΠΒ 

811 Ὀ6 βυιοτοα ἰο ἄϊο ἔμθγο, αὔίου τυ μον ὑπο ν ̓ηϑάξαϊο ἔΠ6 Γοϑελγδὶ οδ]]θα 1)6114 (88 1, 2); 

{15 ουϊᾶθπὲ ὕτοπα {πΠ6 Ἡγτηπ οα ΑΡΟ]]ο, ἐπαΐ Ὁποί πε] ἔΠ6 ΓΘ ὙγΟΓῸ σ8Π168 8Πἃ Τητι8[08] 60Π- 

(οϑίβ ἐπ ἐπ6 ἰβαπᾶ (88 8-8); θὰξ ἔπ σ8πι65 πὰ Ἰοῃσ ὈΘθῃ Βιιβροπαθᾷ, ἈΠΕ] ΤΠΘΥ ὙΤ6ΓΘ δύ 

(18 Εἴπηο τοϑίοσθα ὈῪ {π6 ΑΠΠΘπἴ818 (Ἐ 6). 

1. δὴ ἰβ ΘΙ ΡΙογοα Πούθ ἱπ 8: ἰγοπΐοδὶ 86π80 ()}0γ8οοὐ ἢ), 0 ΒΙΟῪΣ 

ἐπα {18 τῦϑβ ἃ ΠΠ6Γ6 ργθίθβποθ ὁπ {π6 ρᾶτγὺ οὗ {Π9 Αὐμϑηΐδπβ, ἃπα ὑμαῦ 

ΠῸ 5.0) ΟΥΔΟ]6 νγ88 ρίνϑῃ. νήσου ἀρροΠα8 ὁη. ὅσον. 
8. περικτιόνων νησιωτῶν ΤΟίδ᾽5 ἴο {Π6 ἱπῃδθϊζαη 5 οὔ [Π9. οἰγοιπη)α- 

οϑηὐ ἰ5]8η45. 
4. προοιμίου --- ὕμνου. ἀλλ᾽ ὅτε. Ατὐποὶᾶ [Ὁ]]ον8. Ηδδοὸκ δπᾶ 

ῬοΟρρο ἴῃ δαϊξίπρ ἄλλοτε. 1ῦ “11 6 βθθπ ὑπαῦ 88 Ὑμπογα᾽ 465 οἶδο8 

{Π|656 11π68, ὕΠ6Γ6 8ἃΓΘ ΠΙΒΠΥ͂ 4ἰβογθρϑποῖθθ Ὀθύνγθθη ἢΪ5 ὑϑχῦ δπᾷ {ῃδύ οἵ 
{πΠ6 οχἰβύϊπσ Μ55. οἵ Ἠοιμοῦ. ΤῊ ἔδοῦ 8 811} ὕο ὑγῖ ἢ 1 ἤᾶγθ 5Ρ809 [0 

0811 {Π6 δὐῤθηίίομ οἵ ἐπ γϑϑᾶθυ. 
6. μεθ᾽ ἱερῶν ἔπεμπον, “᾿Βθηῦ {ῃ6 ΟΠΟΙΆΙ Ὀᾶπᾶθ οἵ ἀδποθῦῖβ ὙἹ ἢ 

βδοῦ 065.) ΑΥὙΠΟΪά. 

ΟΗΑΡΤῈΒ ΟΥ. 

Τὴ Απιδτϑοίοίβ πᾶ κα 8ὴ οχροάϊ θη 85 (ΠΥ ᾿ιδᾷ ϑοτοϑᾶ, δσδῖπϑὲὶ (Π6 Αὐπρῃ!]ο απ ΑΥΌΒ, 

δ πᾶ ΙΔῪ δίεζψο ἴο ΟἹρθ (8 1); Ρατί οὗ {Π9 ΑσδυπδηΪ Δ 8 5Ὸ ἴο {Π6 το] θοῦ οὐὨ ΑΥΡΌΒ, δπὰ ρατί 

πυδίοῃ [π τηοίΐοπβ οὗἩ ΕΣ ΤΥΤΏΔΟΙῈΒ (8 2); ΠΟΥ ΘΟΠΟΓ ἔμ ΟὨ 6 Υ̓ ΘΟΤητη δ πα οα ΘΠ ΒίΠ6- 

πϑϑ, δῃἃ 681] ἴπ ἰο ὑμοὶγ δἱᾷ [πὸ Αἰ Ππθηΐδη ἤθοῦ τυ ΐο τγ88. οὐ βίη δτουσπᾶ ῬΘΙΟΡΟΠΠ βιι8 
(8 8); [π6 Απηθγδοῖοίβ α͵βο βϑοπᾶ ἴο {πεὶγ οἱ ἐν ἔτ δὰ (8 4). 

1. ὥσπερ... «κατέσχον --- αϑ ἐμὸν ᾿αα ργοηυϊδοά ἴο Εἰ μεγνἸοοῆλιβ τρῆθη, 
ἐλον ἀοίαϊποα, ᾿ιβ αὐ πη. Ὄλπας. ΤηΪΐθ. ΡΪδοθ ἰδ γ ἃ Βῃογῦ αἰβίδποθ 

πογίῃ-τγοϑὺ οὗ Ασροϑ. Οἵ, ΚΊθρογβ ΤΔ8Ρ. πότε ἴθ ἴο ὍΘ ἰβκοπ 

τ ἢ τειχισάμενοι. 

2. Κρῆναι, Ογόπα (ἰ. 6. ἩγοΙ18), ἰβ Ῥ᾽δοθᾶ Ὁγν Κίθρογύ ἃ βμογύ α18- 
ἴδποθ βουΐη- υγοϑῦ οὗ Αὐροὸβ 8η4 βουπίῃ-ϑαβϑῦ οἵ ΟἹρβ. ὅϑοπιθ, ΠΟΥΤΘΥΘΊ, 

ΒΌΡΡΟΞΒΘ ὑμδύ 1Ὁ Δ δου αἰβέδποθ 1πΠ]8Π4, βαβύ οἵ ἀσρὸβ Ατηρ ]ΠοοΒΐθτη. 
Βαυΐύ ἱπ {15 οα86, 1 ἄο ποὺ 890 μον ἴῦ οου]ᾶ ὃὈΘ βϑ]ϑούθα 88 ἃ ἔδυογϑ Ὁ ]θ 
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ῬΙδοο, ἕο υγαίοῃ {π6 πιοὐϊομϑ οὗ Ἐπ] Ομ 5. πα ρῥγθνοπῦ ᾿15 Ἰπποίϊομ 
ὙΠ] {Π6 ΑἸ γδοϊοίβ. 

8. πέμπουσι... -Δημοσϑένην. ΤῊΪΒ νγ8ϑ8 ΠΒΟΠΟΓΘΌΪΘ 411 ἴο [Π6 οΒδι- 

δΔοίδι' πᾶ ἰα]οπίβ οἵ Πϑιηοβίμθπϑβ, 8πη4 ρᾷνϑ Ηΐπι ἃ ἥπθ Ορρογ  1Υ ἴο 

τοίγίονθ Ηἷ8. ογϑᾶϊί, συ μίοῃ μδα βαβογοα ἔγοτα [89 ἔδι] το οὗἨ [ιἷ8 ϑηΐθγ- 

Ῥτἶβο δρδϊμϑῦ ὑπ6 ΖΕ ο] 418. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΟΥἹ. 

ΤῊΘ ῬοΙορομ  βίδη8 βιιοοθθᾶ ΒΥ 8 τα ρὶ ἃ τηδγοῖι ἱπ Τοστηΐπρ' ἃ ἡαποίζοπ Ὑῖτἢ ἐπ6 Ἀπ ϑγδοίοίβ δὲ 

ΟἹρΡῷ (88 1-9). 

1. ἐν 'ἱπ ἐν "Ὅλπαις [Ο]]ΟνΐΠρ ἃ σου οὗἁ τηούϊοπ (ἥκοντας) ᾿π ΟἾ γ68 
1π6 Ἰᾶθα οἵ τοϑὺ, ὑγμΐο ΦΟ]ουγοᾶ {116 τηούϊοη οὗ [πη6 ἰτοορβ ἴο ΟἹρῶ, 

Οἵ, Κι. 8800. 8. 8. -ττττ-- Προσχίου. ΤῊἷ5 ἕονγῃ ΙΔΥ ϑαϑῦ οἵ [πὸ Δ Βοουϑ, 

οη {86 τουΐθ ἤοια Μοϊγοιίοι ἰο Αούϊατη. Τὸ νΥ}}} θ6 5θθπ {πδὖ {πθ ῬοΙο- 

Ῥοπποϑίδηβ ὑπγπϑᾶ οἷ᾽ ΠΓΟτ {1:18 τοδᾶ, δηἃ ὕοοϊς 8 πουύμουη τοαῦΐθ, 
ὙΠῸ} 16 αἰγθοῦ ἴο ΑΥΡΌΒ, ὑπγουρὶ Τη6 ὕουγπβ Ῥηγεα (γ ΐοἢ ΟἿ]. 

1 ακθ τοραγᾶ5. 85 ὕΠ6 ργθδοηῦ ογέα), Μϑάθοπ, δπᾶ Τήτημθ. ΤΟΥ 

ῬΓΟΌΔΌΙΥ ραββθᾶ δοπρ ἴῃ θαβίθι ῃ Ὀογἄθγβ οὗ {Π6 ὑθυυ ΟΥΥ ὈΘ]οπρΐπρ; 

ἴο 1π6 ὕνγο ᾿ϑβυ-ταθῃ οηθα ὑουγη8, 88 {Π6Ὺ ὑπγηθᾶ ἰοὸ [Π6 τἱρῃῦ δπᾶ 

ὁγοββοᾶ Μουὺηῦ ΤΗΥΔμΐβ, ἴπ οὐθγ ὕο θηῦοῦ 0Π8 ὙΔ]|16Υ οὗὨ 8. 5118}] βύτθδπι 

ὙΠ ΐο ἢ Πονσοᾶ θϑύνγθοπ ΑΥροβ ἃηα Ομθπ ἰονγαγᾶβ ΟἹρθ. 
8. νυκτὸς ἤδη. ΤῊΪΒ ΤΠΔΓΟΝ ΒΘΘμα8 ὅ0 Πᾶγθ Ὁ66Π Ῥ ΓΟΥ θα ἴῃ ΟΠΘ 

ἄδγ. ΤῈ 8ο, δῦ τηπϑὺ πᾶγθ Ὀθθῃ ΔΟΟΟΙΙΡ!Βη6α ἢ ὑπ ΟὈβύγαοιοπ οἵ 

110010 οΥὁ πο Ῥασϑϑϑθ. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΟΥΤΙ. 

Ἡαυίπρα ἔμπ8 απἰοᾶ ὑπ οὶτ ἴοτοθϑ, [Π 0 ῬΘΙΟΡΟΠ ΘΒ ΆΠ8. δα ἐπι 1 11:08. ΘπΟδΤΏΡ δὲ Μοίτορο  , 

ΒΟΟΠ ΠΟΙ τ ἃἰοὰ ἴθ ΑἸΠοπΐδη ἴΌγΟΟΒ Θηΐοῦ (ἢ 6. μα] (8 1); {86 Βμῖρ8. Ὀ]οοκδᾶθ ΟἹρῷ, απᾶ 

Το βίο ηθϑ, ὙγΒῸ 8. ΘΒΟΒΘῺ ΚΌΠΟΓΑΙ-ἐΠ-ΟὨ οἷ, ΤΩ ΔΙΚ68 ῬΓΟΡΑΓΑ ΟΠ. [ῸΓ δὴ ΘΑ βϑπιθπὲ ἢ 

ἴπ6 ΘηθιηΥ (8 2); [Π6 ἴοτοθϑ Ῥοΐηρ, ἄγαυσῃ. οἂὐ δρδϊπδὺ ϑδοὶ οἴμοσ, ΤΘ μι ϑίμθ 68. ὈΙΔΘΟΒ ἴῃ 

δι θαβοβθ 400 ταθὰ (8 8), δΌΟΥ τυ λοι [116 ὈδΓ616 ΘΟΙΠ ΘΠ 668 (8 4). 

1. Μητρόπολις. ΤῊΪΒ ΡΙδοθ οὐ ΚΊΘροΡ ΒΒ τὰᾶρ 'β ρυὺ Ν. Ὑ΄. οἵ 

Ατροϑβ, δηᾷ Ν. Ἐ. οἵ ΟἹρῷ, δρουῦ ϑαυϊαϊδύδηῦ ἔγοτὰ {80 ὑνγχζο Ῥ]δ8008. 

----- ταῖς εἴκοσι ναυσίν. ΟἿ, 114, 106. ὃ 8. 
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ῷ. ὑπὸ... «κατείχοντο, “δαὺ ἀοταΐ του πο Δ ηὐα 80 Ποβύθ, ααὶ Ξπ65 

ΘΟΓΠΠῚ ἐπα ΒΡΤΘΒΘΊΒ οΓδῦ, 410 Τηΐπτ8 ΑΤΡΊΥΙΒ ΒΕ 5110 Ὑϑηϊγοπῷ; δαὺ 

Απαργϑοῖθ, ἰδπααϑπι Οὐ 81465.") Ηδϑοκ. ΟΥ̓ 1Π. 114, 

8, καὶ μεῖζον γάρ. 866 Ν. οἡ 1. Τ0. ὃ 8. ----- περιέσχε (ΞΞ ὑπερέ- 

τεινεν. 3080].), 850. αὐτοῦς. 
4. παρεσκεύαστο. 866 Ν, οῃ 1. 40. ὃ 1. ὡς ἕκαστοι τεταγμένοι; 

“ γαῃσοᾶ ἐπ, ϑοραγαΐθ 6078, '. 6. ΘΔΟΒ ἐσθ οὐ᾽ ὕονγι ὈῪ 1056} ἴῃ οοπίτδ- 

ἀἰδιιποθοη ἰο ἀναμὶξ }αδὺ αἴλοτ.᾽") ΒΙοοπιῖ, 866 Ν, οἡ 1. 8. ὃ ὅ. 

ΟΗΑΡΤῈΒ ΟΥΤΙΙ. 

ΤῊΘ ῬεΙοροπποείϑτιβ ζ4]1 πο’ ἱπίο [π 6 δι] Ὀπιβοβᾶθ ὅτὸ ἴμτονσιι ἱπίο ΘΟ. ΓΙΒίοτ, δηὰ Ὀοΐδκο ὑπο πι- 

ΒΟΙν 68 ἴο ἢϊρηες (8 1); δἷβο πὸ Ατηργδοϊοίβ, δἴϊοσ ἀθίθαι πρ ἴμοβθ ὁρροβθᾷ ἴο ἴπθπι, 8ΓΘ 

ὁδατρϑᾶ ὈῪ ἐπ νἱοίϊοτίουβ αἰνἰβίοπ οὗ [Π6 ΘπθταΥ πᾶ τουίοα τ ἢ στοδῦ ΒΙ δα 6 Σ (88 2, 8). 

τὰ -ὅ. - δὲ Ἐταδ 45, 2. 1. τῷ κέρᾳ, 1. 6. χῖ0 {ποὶν Ἰοῖν τνὶηρ. 
Ν. 117. Μεσσήνιοι. 866 Ν. οῃ 1. 108. 8 4. 

2, πρὸς τὸ ἼΑργος ἀπεδίωξαν --- ἐΐδῳ ριιγϑιιοᾶ, ἕλοι ἤγοην ἐΐ6 οί 
4 ϑαίέϊε ἐο Αγ7ο8. ΤῊ βύπαθηῦ Βμου]α ποίϊοθ {Π6 ἔοτοθ οὗ [Π6 ῥγθρο- 

ΘΙ ΓΠ018. 
8. διεσώζοντο ἐς τὰς ολπας, ““7θαοποά Οἴρα ἐπι βαγείψ. ΤΟΙ ἰΒ ἃ 

ῬΓΩΡΊΔΠ5 ΘΟΠδίγτιοίϊο ἴῃ ἐς. 866 Ν, οἡ 1. 18, ὃ 2. ΟἹρῶ ΒΘΓΘ ΤϑίουΒ 

[0 ἴπ6 ΠΠ] οὗ ἐμαῦ παιπθ. ΟἿ, Π1|. 107. ὃ 2. ------- στρατοῦ ἀθροπα8 ὁἢ 

μάλιστα. ἕως ὀψέ, Α Ῥτίοῦ δχρυθββίομ [ῸὉΓ παρέτεινεν ἕως ὀψὲ καὶ 
ὀψὲ ἐτελεύτα. ΤιΟΌΘοΙς ὁπ ῬΈτγη. Ρ. 47, οἰἰοα ὈῪ Κυῦᾶρον. Οἷ, μέχρι 

τοῦδε ὡρίσϑω, 1. Τ1. ὃ 4. 

ΟΗΑΡΤῈΒ ΟἹἿΧ. 

ΤῊΘ ϑρατίδη φοπη πη ἈΠ 6Γ, οα (Π6 ΤΌΠΟΥ πε; ΔΎ, ΤΑ 68 ῬΤΟΡΟΒΔ]8 ἴο Τ) ὁπ] Οβέ ἢ ΘΠ 68 ΤΟΒρθοῦηρ' 
ἴῃ ἀοραδγίατο οὔ ἐπ Ῥϑοροπποβίδηϑ δπᾶ ἐπ Ὀυτίδὶ οὗ {π6 ἀθδά (ὃ 1) ; 8 ὑτὶ γαίθ δϑτθοιπθηΐ 

15. δηΐογθᾶ ἱπίο στ τμ6 ῬΘΙΟΡΟΠ Ποβϑίϑηϑ, ὈΥ ἩΒΙΟἪ [Π6Υ͂ 8Γ6 8] ον θᾶ ἴο ἀδρατί ποπιθ ἢ - 
ουξ τποϊοβίδθοπ, ἐμ6 ἀεβίστι οὐ ΤΠ) οηοβίμθπθϑ θδΐηρ ἰο θαυ ἴμ6 Αὐητβοῖοίβϑ ἀθίβπ 688, απ 

αἶβο ἰο Ὀτίηρ 86 1Τ,Δοοαεοσποπΐβη8 ἱπίο ἀἰβοσθᾶϊ [Ὁ [ππ8 ἀεβοσιϊπρ {Πεὶγ 8}1168 (88 2, 8). 

1. Μενεδαῖος. ΟἿ, 1Π.. 100. ὃ 2. πολιορκήσεται. 869 Ν' ου 1Π|. 
2. ὃ 1. λόγον. ὅ'θ9 Ν, οῃ 1. δ᾽. ὃ ὅ. 
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9. "τοὺς ἑαυτῶν---ἀποϑανόντας, “ ὑΐ)086 47 ἐϊιδῖγ" οἱοη, Ῥϑορῖὶθ τοῆο α76 
ἀοαά." Β]οοτηΐ. ἀναχώρησιν---οὐκ ἐσπείσαντο ἅπασι, αἰ ποΐ φσγαηέ 

ὃψ ἐγθαΐψ ὦ γτοίγοαΐ ἰο αἴΐϊ. 866 Ν. οπ Π]. 94. ὃ 8. βουλόμενο---- 
χρήζων, 56. Δημοσϑένης, ἴῃ ΓΘίΟΓΘΠΟΘ ὅο ὙὙΒΟΙῚ 85 {89 ΟἸΪΘΥ̓ ΘΟΙΏΤΊΘΠ 6 Γ᾽ 
ΤΙθοΥ ἀϊ 468 ΠΘΓΘ ΘΙΏΡΙΟΥΒ [Π 6 Β᾽ ΠΡΌΪ8Γ, ------ ψιλῶσαι, ἐο ἴαψ ϑαγθ- (οἵ 
81} βαρροῦῦ ἤτοι ὉπΠ0 ῬΘΙΟΡΟΠΠΘΒΙ8}8) τ ἕο γϑη 6. ἀφ θη 6768. -------- 
ξενικὸν ἴῃ ΤΘίδγθποθ 0 ἴπ0 ῬϑΙΟΡΟ ΠΟ βί8}8. τὸ ἑαυτῶν --- ἐλοῖν 
ἐγιίογ 68, προυργιαίτερον --- προτιμότερον. ὅ0Π01. Αοοοταϊηρ ἴο 
Κυῦρογ [ἢ οὔμϑὺ τυθιη 6 Γ οὗ {Π6 ΘΟ ρΑ οι 15 ἢ τὸ τῶν ἐκείνῃ Ἕλλή- 
νων, 6] οἰ ἰ6α ἔγοτῃ {π6 ργθοθᾶϊπρ οοπίθχί. 

8. ὥσπερ ὑπῆρχε --Ξ- αϑ τροἴ α8 ἐϊοὶν οὐγοιυηιδέατισοβ τροιϊά ρο)"ηυϊέ 
(ὡς ἦν αὐτοῖς δυνατόν. Βοί6). 

ΟΗΑΡΤΕῈΒ ΟΧ. 

Ῥοπποβίμοηοδ Ποατΐηρ οἵ [Π6 ΔΡΡΥΌΘΟΣ οὗὨ 8 ῬοὰΥ οὗ Ατηργδοὶοίβ ἰο σοὶ πίοσοθ ΟἿΡβθ, ἴὈΓΠΊΒ 

ΔΙΩθΒο8465 Δπᾶ ῬγθοσοαΡῖ08 ἐπ δβίτομρ' Ῥοβὶ [008 ἐπ [Π6 11πθ οὗὨ {πο ῖγ ατυμας δᾶ {π6π 

ῬΓΘΡΑΓΟΒ ἴο τηϑϑί ἵμοση ὑπ ΗΒ στην (88 1, 2). 

1. ἀγγελίαν. ΟἿ, 1Π|. 106. ὃ 4. τῶν γεγενημένων, ἱ. 6. [π ἀθἔθαῦ 

οὔ [π6 Ῥϑὶορομπϑβίδηβ δηα {πΠ6 Αταργϑοϊοίβ (Π|. 108). 

2. προλοχιοῦντας ΥΤΘΙΟΙΒ 0 μέρος τε ὈΥ {Π6 οοηϑέγούϊο αὐ 86Ή ϑιη. 
ὅθο Ν. ὁπ 1. 186. 51. Οὗ Χοη. ΑπδὉ. ἢ]. 1. ὃ 6. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΒ ΟΧΙ. 

ΤῊ ῬΘΙΟΡΟ πο βίδηβ, ὉΠ ΟΤ Ῥρτθίθ ποθ οὐ ροίηρ᾽ ὕουτἢ [0 Το δπὰ ὕπο], βίϑα! δτυαν, πὰ Πα Υ 
ΒΌΠΘ ΒΟΙη6 αἰβίβῃηοο ἤγοσῃ ΟἹρε ααΐοκοπ ἐμοῖσ Ῥδοθ (8 1): ἔπ Ατο τδοϊοίβ τυ 0 6 .Ὸ τ ἢ 

{Πθτὰ ΦΌ]]ΟΥ ὁπ (8 2); ἴπΠ6856 {ῃ6 ΑΙ σασπδηἶ8η8 ΚΙ] ὈπῸ Ροστηϊ ἴΠ 6 ῬΘΙΟΡΟΠ ΠΟ δἰ 88 ἴ0 ΡῸ ΔΎΓΑΥ 

(8 8); Β0}} οὔ πὸ Ατηθτγδοὶοίβ 85 θβοδρϑᾶ σοραὶγ ἴο Αστϑθδ, ὙΠ οτο ΠΟΥ ἃγ6 Κίπαϊν τοοοϊ θᾶ 
ὉΥ Κίηρ Βδιγπίΐυ8 (8 4). ἢ 

1. καὶ οἷς ἔσπειστο, “απᾷ ἐΐο86 «εοἱξ, τολοηι ἐΐ6 οουοπατξ παᾶ δόθὴ 
“πηαα6..) ΒΙοοτηΐ, πρόφασιν 18 ἴο 6 {Δ Κοη Δανθγ 1 8}}γ. 

ὦ. οἱ ἄλλοι. Οἵ, 1Π.. 109. ὃ 2. ----- ἔδεον δρόμῳ. Οἷ, Χοη. ΑπᾶΡ 
1 8.8 17, 
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- 8. τὶς Ξξε ἄλλος καὶ ἄλλος. ὅ0Π01. ΤῊΪΒ 86 οὗἉ τὶς 18 ΔΡργυουθᾶ ὉΥῪ 
Βοίῃθ, «πᾶ τϑϑυὶἐβ ἔσομαι {πΠ6 τορϑαίθα δοίΐοῃ ἱπιρ] θα ἰῃ {Π6 δογἰβυ. 

4. ᾿Αγραῖδα. ΤῊΐΒ ΘΟΥΠΙΓΥ τΥ88 ῬΓΟΌΔΟΙΥ δἰ ὑπδίθα ἱπ]δπᾶ ΠΌΤ 
Τὐτηπθα (οὗ, Το  Κοβ Νουίῃ. ατθθοο, ΤΥ. Ρ. 252), δι μποῦρ 1 40 ποί 
Ηπα 10 Ἰαϊᾷ ἄοτγπ Ομ ΔΠΥ οἵὗἨ [Π6 τη8}5 ὈθἕοΓΘ τηθ. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΟΧΙΙ. 

ὙΠῸ ΑἸηθτϑοΐδη τοὶ ποσοο πιθηῦ δάυϑπο68 [0 ΤἀΟΙΠΘΠ6, 8Πἃ ΘΠΟΔΙΊΡΒ ΟἹ [Π6 6556 ΟΥ̓ ἔγγο 115, 
[86 οἴμποῦ Βαυΐπρ' Ῥ66Π Ῥγθοοοιρὶ α Βθοσθῖ Υ ὈῪ ΤΠ υποβίμ 6 Π68 (8 1): δ [ῃ9 ὅ'τϑὶ ἄδνσῃ (Π 5 

ΞΘΠΘΙΑΙ Παυΐηρ ἀἰβροβοᾶ ἢΐ5 ΦΌΤΟΘΒ Ὑγ]ἢ στοδὲ 5Κ111, [8118 προσ ἐπθ Αταρτδοΐοίβ δηᾶ Ῥαΐϑ 

ἴμϑτη ἴο Ηϊσηὺ (8 2), θαΐ 411 ἔπ Ῥββ885 θεΐπρ' βοὶζθα Ὀθίοσθ ϑη, ἔΠ6Υ 8.Θ βἰδιρῃίοτθα ἱπ 
τοδί ΠΌΓΤΩΌΘΙΒ 8Π4 ὙΘΓΙΥ͂ Ὁ 6508 06 ἴο {Π6ῚΓ ΠΟΙΠΊ68 (δὲ 8-8). 

1. ᾿Ιδομένη. Κίορογὺ ρΊδοθβ ὑπ|58 ϑπ πο πο 8 βμογὺ αἰβέδποθ πουίῃ 
οὗ Μρίγορο β. ΟἿΟΪ]. 18 Κο (Νουίι. ατθθοο, ΓΥ͂. Ρ. 350) τϑραγᾷβ Ὁ ἐῃ 9 

ΒΔΙΩ6 85 {π6 τηοτπιηΐϑῖπ ΠΟῪ Ο8]164 ΜΟΙ ΠΟΓΟΒ, τϑοοὶ υἱπρ' 15 ΠΔΠῚΘ ἔΓΌΠῚ 

15. οἰθυδίϊοῃ. Ὀγ συβῖ ἢ ἰῷ οου]Ἱᾶ ὍΘ 8θθη (ἰδέσϑαι, ἰδόμενος) αἰΒ. ΠΟΥ 
{τῸ ἢ} {π6 βοᾷ. Τὴ πουίμοσῃ ρατὺ οὗ [815 τηουπίδίη γγα8 οδ]]6α 1ᾶο- 

Τη6Πη6 ΜΊποῦ, {Π6 βουίμοσπι ρᾶτῦ [ἀοιηθπθ ΜΆ]ΟΣ, ΒΘ ποθ {86 Ρ]υΓ8] 
ἔογτη Ἰδομέναι (ΤΠ. 118. ὃ 8). 

ὅ. τρέπουσι τοῖογ5 ἴο {π0 ΑὐΒομΐβηβ. 

7. ἐς πᾶσαν ἰδέαν χωρήσαντες, “ΤΟΒΟΥ Π ἠ0 ΘΌΘΥ πιοαθ 9} ὁβοαρτη 
(ἤτοι {μοὶν [068)." ἅμα. ... ξυντυχίᾳ τΞΞ αὐ ἰΐ6 Ὁ0Υ ἐΐπιο το, ἐδιῖ8 
αβαΐν" ἑοοῖ; ρίαοο. βαρβάρων 18 ΘΙΠΡΙΟΥΘα 88 δὴ ϑδαϊθοϊγο πὶ 

᾿Αμφιλόχων. : 

." 

ΟΗΑΡΤΕῈΒ ΟΧΙΠΙ. 

Α Βοτιαϊὰ Βαυΐπρ Ὀ66η βοηὺ ὈΥ ἴ86 Ατηργδοϊοίϑ δῇ ΟἹΡθ ἴο οδίδὶπ ᾿Ιϑᾶνθ ἴο σϑιουθ ἐμ ἀ6δ 

δἰαΐπ ἰπ ἐμ βτγϑὲ Ῥδίϊθ, σοπυθυβ ἐμ ᾿πέθΠ σθηο6 οἵὗὨ ἐμ ΐβ βοοοπᾷ ἄοῖθαῦ ἰο ἴῃοβθ δὲ ΟἹρεθ 
(ξβ 1-δ); Βοπιθ ΤΘΠΊΔΙῈΒ 8ΓΘ τηδᾶθ ὈΥ͂ ἴΠ6 Ὠἰβίοτίδπ ὁπ [Π8 στθδίποβϑ οὗ ἐπ18 δ δυο γ (ξ 6), 

1. ἐκ... ᾿Αμπρακιωτῶν, ἱ. 6. ἔβοβθ ὙἘΟ Πδᾷ βυγυϊνϑᾶ {μ9 βγϑὺ Ὀδύ- 
{16 (τῆς πρώτης μάχης. Οἵ, ΠΙ, 108), ἀπ νγοτο δὖὺ ΟἹΡθ. καὶ τῶν 
τ--Ξ- καὶ τῶν ἄλλων τῶν. 
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ῷ, τῶν ἀπὸ τῆς πόλεως, 50. ξυνεξιόντων ἔγογῃ {Π6 ργδοραϊπρ; ξυνεξή- 
εσαν. ΒΙοοτηΐ. σφῶν, ἷ. 6. [88 Ατηργδοῖοίβ 'π τ Βοβθ θΘμ8} {Π9 
Βογδ] πδᾶ Ὀθθπ βοπῦ. εἶναι, 50. τὰ ὅπλα. ϑ0801. 

8. ϑαυμάζοι---τεσνᾶσιν. ὙΤΗΙΒ Ομδηρο ἴο ὑμ0 ἀϊγοοῦ ογϑίΐοῃ ἱπηραγίβ 
στοῦ γι νϑοῖυ ὕο ὑπ παυτϑίϊοθ. Οἷ Χϑη. ΑΠ80. 1. 9. ὃ 28; ΤΠ. 1. ὃ 8. 

ἐν ᾿Ιδομέναις, ἷ. Θ. [Πο86 Ὑπὸ ἨδΔα Ὀθθῃ ἀοίθαϊθα δ Ιἄοτπθμθ. ΤῈΘ 
οἶδπβθ οἰόμενος. .. «Ἰδομέναις 18 ῬΑτοη Ποίϊο. 

4, ταυτὶ --Ξ- ἐδιε86 ἤ6γ6. φαίνεται, 50. διακοσίων εἶναι. ἐκεῖ- 
νος ΤΟ ΟΓΒ ὅο {π6 Βουδ]α, οὐκ... ἐστίν, ἐΐόη, ἐπα οοα, ἔΐον (. 6. {16 

ΔΙΙΩΒ) ἄο τιοὺ δοϊοη ἰο ἐΐοϑ6 «οἦο 7γοισῆΐξ εοὐίδ, τἰ8 (1. 6. οα΄. ΟἿΓ 5149). 

ἀλλ᾽ ἡμεῖς... «ἀποχωρήσει 879 ἴπΠ6 ὙγοΓΒ οὗ {πΠ0 Βογα]ᾶ, δηᾶ καὶ 
μὲν... «ἐμαχόμεϑα 18 ΒΡΟΚΘῺ ὈΥ {π6 ᾿πίογτορϑίοσ. καὶ μὲν δή, “αν 
διέ ἐγῖψ." ΒΙοοτηΐ. 

ὅ. ἀνοιμώξας. .. «νεκρούς. 6 ἸΘΑΙῊ [Π στθδύμρϑβθ οὗ {818 δ᾽ δια 
ΤΥ ἴΐβ οἴδοῦ οι [86 Βογδ]ᾶ, γγῆο ἴπ Πἰδθ ουθυ ΒΘ] ταϊηρ; συ ὶθῦ ἐπουρῦ ΠΟ 
ἸοΠΡῸΣ οὗἩ [88 Θοτητηϊββίοι προμ το Ὠ6 ὙγΧ88 βθπῦ. 850 1376 81Ὁ (ο]ἃ 
ὑπαῦ αἴξου {Π6 ἀοίοθαῦ οὗ [μ6 ΑΥΠΘμἰδη5 ἴῃ ΚἸ ον, ΠΟΥ 76 Γ0 50 ὈΡΡΓΘϑβοα 
τὶ ΓΠμοἷγ ταϊβέοσΠ 68, ἃ5 ὕο ΠῸ ἸΟΠΡΟΓ ὑπῖ|πκ οὗ δβιεῖπρ' Ῥϑγπηϊββίοπ ἴῸ 
ῬΌΓΥ ὑποὶν ἀοδά. 

6. ὡς... «πόλεως, 70} ἐΐ 8126 97 ἐδ) οἱέψ. ΟἿ. 618 ἘἅΠη. ὃ 869. δ, 
ὙΠΘΙΘ ὡς ὙΠῸ ἃ βυϊθδύδηινα 15 δαὶ ὑο ἢᾶνθ [80 56η80 οὗ, αϑ ηυρἠξ δ 

εα;ροοίθα, αϑ 8 »7Ὸ}67᾽, οἷο. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΟΧΙΥ. 
᾿ 

Το ϑέμ 668 τοί τηΒ ἴο ΑἰΠΘΗΒ τ ἢ [6 ΒΡΟΪ]8 συ οι δὰ Ὀθοπ βοϊθοίοα ἔοσ εἷπι, θὰ ξ ἐμ 9 

ΒΡΟΐ]Β τυ μἰοἢ 7611 το (Π6 οἴμοσ Αἰ ποπΐδη8 ᾶτὸ οαρίπτϑᾶ οὴ ἴῃ 6 γόουαθθ ΒοῖηΘ (8 1); [Π6 Αοδτ- 

δ ΔΠΒ δηἃ ΑΤΩΡΒΙΟΟ Ἶ 88 ΘΟΠΟΙΪ 9 8 Ῥθδοο 8πᾶ ἀοϑίρηβίνγϑθ 8]}}8πο6 υυὶτῃ 6 Ατηθτδοϊοίβ 

(88 2:-9). 

1. πλέοντα ἑάλω, “10Ὁ676 οαρίιιγϑα, «οὐ οπὶ ἐδιοῖν" υοψασθ.") ΒΙοομη. 

Οἱ, ΠΙ. 51. ὃ 2. ἐξηρέϑησαν 5 Ῥαύ 'π {Π6 ΡΙΌΤ8] ἴο ΘΟμέοσ τα ὙΠ 
πανοπλίαι, ὙΓ ὨΪΟΝ, ΔΙ ΓΠΟΌΡ ἴῃ Δρροβιθοη ἢ τὰ μὲν π6 Βαθ]θοί, γοῦ 
βίδῃηβ ποαγοϑῦ 6 σοῦῦ. Οἱ Κα. ὃ 68. 1. Ν. ὃ. 

ἐν τῇ Αἰτωλίᾳ. 

2. Σαλύνϑιον. Καᾶρον, Β]οοιηῆρ!, ἃπα βουθῦαὶ οὔποθ οὐἰὑϊο5. πᾶ 

φαϊίοῦϑ γοϑα Σαλύνϑιου. 
8, ἐπὶ τοῖςδε ὥστε. ΟἿ, 61{5 ΚῦΠη. ὃ 886. 4, ὁ. 8. 6. 

τῆς Αἰτωλίας -Ξῷ 
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ΟΗΑΡΤΕΒ ΟΧΥ. 

ΤῊΘ ΑΥΠΘΠΙΆ:5 ἐπ 51 ΟἿ Πϑυΐπρ' τηϑᾶθ 8 ἀθβοθηΐ ΠΡΟῚ ΗΪπΊΘΓΆ 8861} ἰο [ῃ6 2] 18}. 1518, δῃηᾶ 
ἔβοπ ἰο ΒΗΒθρίστη, ποτ Ῥυἐβοάογιβ, ὙΠῸ Π8ἃ Θοτη6 οαΐ τε ἃ τοὶ πσοοπηδπέ, (8 Κ68 ἐμθ 

ΘΒ οΥ φοτησηβηᾷ (ξᾷ 1, 2); [8 ΤΘΆΒΟῚΒ 810 ὈΓΙΘΗΥ οἴγθῃ [ὉΓ [6 Ξοπαϊηρ ουΐ οὗὅἁ ἐμῖ8 τϑὶπ- 

Τοτοθτηθπξ (8ὲ 8, 4); ῬΥΓΠΟΟΙΊΙΒ 88118 δραϊπδὺ {π6 Τιοουΐδη8, δᾶ ἰ8 ἀοίθαιθα ὈΥ ἔπθιη ἰπ 
Ῥαίο (8 δ). 

1, Σικελιωτῶν. ΒΙΟοΙΗΘ]α οομίθῃ 8 βυγο ΡΥ ἰμαὺ Σικέλων 18 [89 
{{Ὲ6 τοϑαϊηρ, 

8. πλεύσαντες ἴο ΑΥΠ618. περιοψόμενοι. ὅ66 Ν, οη 1. 24. ὃ 6. 
τῆς δὲ ϑαλάσσης---εἱργόμενοι. ΟΥ̓, 11. 85. 8 1, 

4. ἅμα δὲ... «ποιεῖσθαι. ἸΠΘΙΘ τῦαϑ τὰ] ἢ ὈΥϑΟύΪΟ8] 5θ6η80 δῃᾶ 
Βασϑοῖυ ἴῃ {ππ8 τοί πἰηρ {πο ὶν πᾶγδὶ 5Κ}}} ὈῪ φγϑοίϊοθ Οὐμαραθ [Π6 
ΤΘΠΊΔΓΚΒ οὗ ῬουὶοΪ65, 1. 149, ξξ 7-9. ΟΥ̓ἁ 4180 1Π. 85. 8 2. 

ὅ. καὶ νικηθεὶς... «ἀνεχώρησεν. ΒΙΟΟΠΙΐ, ΤΘΙΠΔΓΚ5. Οἢ {Π6 ἀρ]ϊοαίθ 
ὙΑΥ ἴῃ ΒΟ ὉΥ τοδύϊηρ [ΠΪ5 οἰΓουτηβίδποο, ΤῊπογ αἰ 405 ροϊηΐβ ουὐ 

[86 ᾿πέοτ! συ υ οἵ Ῥυίποάοττβ ο 1,20 }68. 
τερος. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΟΧΥ͂Ι. 

ΤῊῸ ἰβίουδη ποίσοβ [6 Ἔγαροπ οὗ Μουπύ ΖΞ ἴη8 νυ δἰ οἢ 00 Κ Ρ͵δοῦ δ (18 εἰπιο (88 1, 2). 

1, ἐῤῥύη---ὁ ῥύαξ τοῦ πυρός, ἐΐι67᾽6 δινγϑὲ 7ογέ, ὦ 8ὕγδωην οΥἢ 776, 1. 6. 
8. βίγθδη οἵ ἰανβ. Β]οομῆθ] ἃ β8υ8 ὑπδῦ {Π6 αγίϊοϊο Γϑίο 8 (κατ᾽ ἐξοχὴν) 
ἴο [86 Ο.9 88 ὈθΙπρ᾽ γ78}} Κπουσα, ΟἿ, 5. ὃ 167. 
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ΗἩλϑίογν 

ΤΒαογα 65 Ὄνθῃ. 

Ταν ΤΟΟΡΝΧ 

Ἀστς Ειθγασν σασγὰ Ροοκεξ 
ΕΟΨΨΈ-ΜΑΕΤΙΝ ζΟ. ΙΜΙΤΕΡ 
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